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. Açıkhava toplantısı ve yürüyüş yapacak şubeler, 171» sayılı
toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına göre aşağıdaki kurallara
uyacaklardır:
1.Toplantı ve gösteri yürüyüşü için en az üç kişilik bir
tertip heyeti seçilecektir. Tertip heyetinden en az birinin ikametgahı
toplantı ya da yürüyüşün yapılacağı yerde olacaktır. Tertip heyetinden
en az üçünün imzası ile toplantı ya da yürüyüşün yapılmasından en az
k8 saat önce jrersel en büvük mülkiye amirliğine bir dilekçe ile baş
vurulacaktır. Başvurma dilekçesinde,toplantı ya da yürüyüşün yapılaca
ğı yer,gün,saat ve toplantının yapılmasındaki amaç gösterilecektir.
Eğer toplantı ile birlikte yürüyüş de yapılacaksa,ya da yalnız yürüyüş
yapılacaksa, dilekçede yukarıda yazılı hususların dışında ayrıca yü
rüyüş için toplanma yeri,hangi yolun izleneceği ve dağılma yeri de
gös terilecektir.
Yürüyüş yapılacak yol,birden çok ilden geçiyorsa,dilekçe yü
rüyüşün başlayacağı il makamına verilecektir.
Dilekçenin altına, tertip heyetinin içinden ya da dışından
seçilerek oluşturulan en az üç kişilik bir "toplantı yöneticileri"listesi eklenecektir«Dilekçe altındaki bu

listede

toplantı yöne

ticilerinin açık kimlikleri ile imzaları bulunacaktır.Toplantı yöne
ticilerinden en az birisinin ikametgahı toplantı ya da yürüyüşün yapı
lacağı yerde bulunmalıdır.
Yasaya göre,başvurma dilekçesinde gösterilen toplantı yöne
ticilerinden en az üçünün toplantı ve yürüyüş esnasında,toplantı ve
yürüyüşün yapıldığı yerde bulunması zorunludur. Eğer toplantı yönetici
lerinin tümü tertip heyetinin dışından seçilmişlerse, ayrıca tertip
heyeti üyelerinden en az birisinin de yöneticilerle birlikte toplantı
yerinde hazır bulunması gerekir. Tertip heyeti,toplantı yöneticilerin
den en az üçünün

toplantı yerinde hazır bulunmasını sağlamak zx>runda-

dır. Toplantı yerinde üçten az yönetici bulunduğu takdirde,tertip heye
ti kendi üyeleri arasından ya da dışarıdan yönetici sayısını tamamla
yacak ve buna ait belgeyi hükünet komiserine verecektir.
2, Başvurma dilekçesi karşılığında,toplantı ya da yürüyüşün
yapılacağı yerin en yüksek mülkiye amirliği alındı belgesi vermek zo
rundadır. Mülkiye amirlikleri dilekçeyi almaz ya da alındı kağıdı ver
mezse durum bir tutanakla saptanacak,bu tutanağa dilekçenin verildiği
gün ve saat yazılacaktır.

Dilekçe , r noter bulunan yerlerde noter
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sracılığı ile,ilgili makama iletilecektir. Noter bulunmayan yerlerde
tutanak yeterlidir.
Ayne yerde şubelerimizden başka bir örgüt ya da kuruluş tar a f m a a n toplantı ya da yürüyüş yapılmak üzere mülkiye amirliğine baş
vurulmuşsa, ilk başvurma geçerlidir.
3.

Genel yollarda,parklarda,mabetlerde ,kamu hizmeti gö

bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde

toplantı ve yürüyüş ya

pılamaz .
b. 171« sayılı yasa hükümlerine göre;toplantı ve yürüyüşler
cıülMys amirliğine yapılan

başvurma yazısında gösterilen yer, gün ve

saatte yapılacaktır. Ateşli silahlar,patlayıcı maddeler, ya da her tür
lü Kesici,delici veya taş,sopa,demir,lastik çubuk gibi bereleyici araç
larla ,yakıcı,aşındırıcı»yaralayıcı eczalar,zehirler,sis ve gaz maddele
ri bulundurulamaz.
Yukarıda yazılı yafeaklara uyulmadığı takdirde yerel mülkiye
amirliğinin -örevlendireceği zabıta amirleri toplantıya katılanların
dağılmalarını ve

domalmazlarsa zor kullanılarak dağıtılacaklarını top

luluğun duyabileceği

araçlarla ihtar edebilir. 3u hallerde topluluk

dağılmızsa zor kullanabilir.
Zabıta kuvvetlerine karşı saldırıda ya da mukavemette bulunu
lamaz., Bulunulduğu takdirde suç işlenmiş olur,ve zabıta amiri ihtara
gerek kalmaksızın zor kullanabilir.Yasaya uygun olarak ve yukarıda ya
zılı silah ve araçlar kullanmaksızm yapılan toplantılara dışarıdan si
lahlı

ya da yasa dışı araçlarla katılanlar olduğu takdirde zabıta ami

ri bunları

toplantı yerinden uzaklaştırarak yürüyüşün sürdürülmesini

sağlamakla yükümlüdür. Dışarıdan yasaya aykırı olarak katılanlar toplan
tı ve yürüyüşün yasaya aykırı bir nitelik kazanmasını ic bettirecek
oranda olursa toplantı dağıtılabilir.
5.'Yersel en büyük m'ilkiye amiri, "devletinülkesi ve milleti
ile bütünlüğünün, milli güvenliğin,kamu düzeninin,kamu yararının,gene 1
ahlakın ve genel sağlığın gerektirdiği hallerde" toplantı ve yürüyüşü
geri bırakabilir. Bu geri bırakma, 10 günü geçemez. Ve bir defadan
fazla uygulan maz.Mülkiye amirinin bu hallerde erteleme kararını ge
rekçeleri ile birlikte tertip heyetine derhal tebliğ etnesi gerekir.
6.Toplantı ve yürüyüşlerde propaganda amacı ile pankart,afiş,
basılı ya da el ve başka araçlarla çoğaltılmış levha ve yazıların ve
ilanların tertip heyetini

teşkil eden kişilerden

en az birinin adı

nı, soyadını ve imzasını taşıması şarttır. Bu pankart ve yazılarda

haj.

kı suç işlemeye teşvik ve tahrik edici söz ve resimler bulunamaz. Topi
lantı ve yürüyüşler esnasında halkı yasaya aykırı

toplantı ve yürüyüş
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yapnıaya teşvik ve tahrik etmek yasaktır.
Şubelerimiz kendilerinin yayınlayacakları bildiri ve afiş
ler için şu işleıiıleri eksiksiz yapacaklardır.
a) iildiri veya afişin yayınlanmasına dair şube yönetim ku
rulu karar alacak,
b) Savcılığa ve vilayete gidecek karar sureti, bildiri ve
afiş kararı alan yönetim kurulu üyelerince imzalanacak,
c) Karar sureti bildiri ve afişin birer imzalı sureti sav
cılığa götürülüp alindi, belgesi istenecektir.
(Bazı yerlerde C.Savcıları bildiri netnini ve afişleri al
maktan ve karşılığında alındı belgesi vermekten kaçınmaktadırlar. Eöylesi bir durumda, bir tutanak tutulması, bildiri ve afişin noter olan
yerlerde noter kanalıyle, noter olmayan yerlerde noterlik görevi yapan
mercilerle savcılığa gönderilmesi gerekir. ±>ioter savcıya gerekli ihbarı
yaptıktan sonra bildiri ve afiş dağıtılabilir.)
d) Karar sureti ve bildiri veya afişin birer imzalı sureti
vilayete ya da kaymakamlığa verilecek Ve daha sonra bildiri ve afişler
dağıtılacaktır.
Toplantı ve gösteri yün yüşü yapâcak şubeleri ¡izin yukarıda
açıklanan yasa hükümlerine uygun hareket etmelerini ve dışarıdan yapı
labilecek

¡üdahale ve girişimlere karşı uyanık bulunmalarını dileriz.

