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Konu :Topiantl ve Gosteri Yiiriiyii~leri 

..............................................KAYMAKAMLIGINA 

(ilye Milli Egitim Miidiirliigii) 


........................................................ OkullKurum Miidiirliigiine 


ilgi: Mu~ VaJiligi il Olaganiistii Hal Biirosunun 2111012016 tarih ve 171 sayth yazlSl. 

ilgi say III yazl ile teror orgiitleri, iilkemizin birlik ve biitiinliigiine kast eden eylemlerini 
yok farkh yol ve yontemlere ba~vurarak siirdiinnekte olup, Anayasa ve yasalarla giivence altma 
alman toplantl ve gosteri yiirii~iiyleri gibi temel hak ve hiirriyetleri de istimar ettikleri 
bildirilmi~tir. Bakanlar Kurulunun 20107/2016 tarih ve 9064 sayth karanyla iilkemiz genelinde 
uygulanmak iizere olaganiistii hal ilan edilmi~tir. 

2935 saylh Olaganustii Hal Kanunu 11. Maddesinin (m) ftkrasmda, " Kapab ve a~Ik 
yerlerde yaptlacak toplantI ve gosteri yiiriiyii~lerini yasaklamak, ertelemek, izne baglamak veya 
toplantI ve gosteri yiiriiyii~lerinin yapdacagl yer ve zamam tayin, tespit ve tahsis etmek, izne 
bagladlgt her tiirlii toplantlYl izletmek, gozetim altmda tutmak veya gerekiyorsa dagltmak" 
hiikmii yer almaktadlr. 

Bu kapsamda, Olaganiistii Hal Kanununun Valilerimize verdigi gorey, sorumululuk 
ve yetkiler yeryevesinde; teror orgiitlerinin istismannm oniine geymek iyin Valiligimizce alman 
ilave tedbirler kapsammda toplantI ve gosteri yiiriiyii~leri ile basm a<;tklamalan izin sistemine 
baglanml~tlr. 

Yukanda belirtilen hususlara uyulmamasl halinde ilgililer hakkmda, mevzuat hiikiimleri 
geregince adli ve idari i~lem yapdacaktIr. 

Bilgilerinizi ve tiim personele duyuru yapIlmasl hususunda geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Vali a. 

Milli Egitim Miidiirii 
Ek: 1) iIgi yazl om. (1 adet) 

DAGITIM: 
1 - Kaymakamhklara (5 ilye Milli Egitim Miid.ne) 

2 - TUm Okul ve Kurum MUdlirliiklerine 

Duyuru: Web Sayfasl 



T.e. 

MU;;; vALiLiGi 


if Olaganiistii Hal Biirosu 


Say. :32850807-534/171 2111 012016 
KO!llllll : TopIantl ve Gosteri Yilruyil~leri 

DAGITIMDAKi YERLERiNE 

ilgi ; iyi$leri Bakanhgl OHAL Koordinasyon BUrosunun 18110/2016 tarih ve E.384 saYlh yazlsl 

ilgi sayIll yazl ile teror orgUtlerinin, illkemizin birlik ve biltilnlilgilne kast eden eylemlerini c;ok 

farkh yol ve yontemlere ba~vurarak silrdUrmekte oldugu, bir yandan, yollara el yaplml patlaYlcl 

dO$emek, gilvenlik kuvvetlerimize ve masum vatanda~lanmlza kar~l silahh saldmda bulunmak gibi 

terorist yontemler kullamrken, ote yandan Anayasa ve yasalarla gilvence altma alman toplantl ve 

gosteri yilri.iyil~leri gibi temel hak ve hilrriyetleri de istismar ettikleri bildirilmi~tir. 

Bilindigi ilzere, teror ve terorist faaliyetierIe milcadele etmek ilzere 15 Temmuz darbe 

giri~iminden sonra Bakanlar Kurulunun 2010712016 tarihli ve 2016/9064 saYlh karanyla illkemiz 

genelinde uygulanmak ilzere olaganilstil hal Han edilmi~tir. Olaganilstil Hal uygulamalannm 

yerc;evesini yizen 2935 sayIll Olaganilstil Hal Kanunu, terorie milcadele etmek, emniyet ve asayi~i tesis 

etmek ve kamu dilzenini saglamak iyin Valilerimize birtaklm gorey, sorumluIuk ve yetkiler 

vermektedir. 

Soz konusu Kanunun 11. maddesinin (m) flkrasmda, "f!£C!palz ve m;lk yerlerde yapllacak 

toplantl ve gosteri yiiriiyU,#erini yasaklamak, ertelemek, izne baglamak veya toplann ve gasteri 

yuruyii,#erinin yapLlacagl yer ve zamam tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bagladlgl her turlu toplantlYI 

izletmek, gozetim altmda tutmak veya gerekiyorsa dagltmak " hilkmil yer almaktadlr. 
. . . ' :-t 

Bu yeryevede, teror orgiltlerinin istismarmm online geymek ic;in yukanda bahsi geyen Kanun 

maddesi dogrultusunda, Valiligimizce almm ilave tedbirler kapsammda toplantl ve gosteri yilrilyli$leri 

ile basm aylklamalan izin sistemine baglanml~tIr. 

Yukanda belirtilen hususlara uyulmamasl halinde ilgililer hakkmda, mevzuat hilkilmleri 

yeryevesinde adli ve idari i~lem yapllacaktlr. 


Geregini rica ederim. 
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