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DÜZENLEME KURULUNUN GÖREV SORUMLULUKLARI TALİMATI

TOPLANTININ TARİHİ : …/…/2014

TOPLANTININ YERİ VE MİTİNG ALANI : ………………..-………………….

BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ : …/00-…/00 saatleri arasında

13 Mart 2014 tarih ve 28940 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Temel Hak 
ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6529 Sayılı 
Kanunla  2911  sayılı  Toplantı  ve  Gösteri  Yürüyüşleri  Kanununda  değişen  ve  eklenen  hükümler 
aşağıda  sunulmuştur.  Buna  göre;  2911  sayılı  Kanunun  13.Maddesinde  düzenlenen  Hükümet 
Komiserliği ve yetkileri  kaldırılmış olup;  Hükümet Komiserliği  görev ve yetkileriyle  ilgili  diğer 
maddelerde  de  değişikliğe  gidilmiştir.   Toplantı  ve  gösteri  yürüyüş  zamanı ve  Düzenleme 
Kurulunun görev ve sorumlulukları ile ilgili değişen hükümler yeni haliyle aşağıda sıralanmıştır.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü zamanı
            Madde 7 – Toplantı ve yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş doğmadan başlanamaz. 
 “Açık  yerlerdeki  toplantılar  ile  yürüyüşler  güneş  batmadan  önce  dağılacak  şekilde,  kapalı  
yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00’e kadar yapılabilir.”

Toplantının yapılması
Madde 11 – Toplantı,  6 ncı madde hükümlerine uymak suretiyle  bildirimde belirtilen yerde 

yapılır.  Düzenleme kurulu, kendi üyelerinden başkan dahil  en az yedi  kişiyi  toplantının yapıldığı 
yerde bulundurmakla yükümlüdür.  “Bu yükümlülüğün yerine getirildiğine dair tutulan tutanak,  
düzenleme kurulu tarafından hazırlanarak yetkili kolluk amirine teslim edilir.”

“Toplantı  ve  gösteri  yürüyüşlerinde  katılımcıların  ve  konuşmacıların  ses  ve  görüntüleri  
kolluk tarafından yapıldığı  belli  olacak şekilde  kaydedilebilir.  Elde  edilen  kayıt  ve  görüntüler  
şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında başka bir amaçla kullanılamaz.”

Düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları
 Madde 12 – Düzenleme kurulu, toplantının sükun ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına 

çıkılmamasını  sağlamakla  yükümlü  ve  sorumludur.  Kurul,  bunun için  gereken  önlemleri  alır  ve 
gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinin yardımını ister.  “Toplantının amacı dışına çıktığı veya düzen  
içinde  gerçekleşmesini  imkânsız  gördüğü  takdirde  kurul  veya  toplanamadığı  takdirde  kurul  
başkanı dağılma kararı alır ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir  .”  
          Düzenleme kurulunun sorumluluğu, topluluk toplantı yerinden tamamen dağılıncaya kadar  
sürer, 

Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri
             Madde 23 
            “ j) 13 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına göre hükümet komiserince toplantının sona erdirildiği 
halde,” hükmü,

 “  j)  12 nci madde gereğince toplantının dağılmasına karar verilmesi hâlinde,”   şeklinde 
değiştirilmiştir.
 
             Toplantı veya gösteri yürüyüşünün dağıtılması 

    Madde 24 – “Kanuna uygun olarak başlayan bir toplantı  veya gösteri yürüyüşü, daha  
sonra 23 üncü maddede belirtilen kanuna aykırı durumlardan bir veya birkaçının vuku bulması  
sebebiyle, Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşü hâline dönüşürse:

a) Düzenleme kurulu veya kurul başkanı toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdiğini  
topluluğa ilan eder ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.
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b)  Düzenleme  kurulunun  veya  kurul  başkanının  bu  görevi  yerine  getirmemesi  hâlinde,  
durum yetkili kolluk amiri tarafından mahallin en büyük mülki amirine     bildirilir. Mahallin en   
büyük mülki amiri tarafından toplantının sona erdirilip erdirilmeyeceğine dair karar alınır.

c) Mahallin en büyük mülki amiri, yazılı veya acele hâllerde sonradan yazı ile teyit edilmek  
kaydıyla sözlü emirle, mahallin güvenlik amirlerini veya bunlardan birini görevlendirerek olay  
yerine gönderir.”
             Bu amir, topluluğa Kanuna uyularak dağılmalarını, dağılmazlarsa zor kullanılacağını ihtar 
eder. Topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. 
 
             (a) ve (b) bentlerindeki durumlarda güvenlik kuvvetlerine karşı fiili saldırı veya mukavemet 
veya  korudukları  yerlere  ve kişilere  karşı  fiili  saldırı  hali  mevcutsa,  ihtara  gerek olmaksızın  zor 
kullanılır.
             Toplantı  ve gösteri  yürüyüşüne 23 üncü madde (b) bendinde yazılı  silah,  araç, alet  veya 
maddeler  veya  sloganlarla  katılanların  bulunması  halinde  bunlar  güvenlik  kuvvetlerince 
uzaklaştırılarak toplantı ve gösteri yürüyüşüne devam edilir. Ancak, bunların sayıları ve davranışları 
toplantı veya gösteri yürüyüşünü Kanuna aykırı addedilerek dağıtılmasını gerektirecek derecede ise 
yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.
             Toplantı ve gösteri yürüyüşüne silah, araç, alet veya maddeler veya sloganlarla katılanların 
tanınması  ve  uzaklaştırılmasında  düzenleme  kurulu  güvenlik  kuvvetlerine  yardım  etmekle 
yükümlüdür. 
             Toplantı  veya gösteri yürüyüşlerinin Kanuna aykırı  olarak başlaması hallerinde; güvenlik 
kuvvetleri  mensupları,  olayı  en  seri  şekilde  mahallin  en  büyük  mülki  amirine  haber  vermekle 
beraber, mevcut imkanlarla gerekli tedbirleri alır ve olaya müdahale eden güvenlik kuvvetleri amiri, 
topluluğa  dağılmaları,  aksi  halde  zor  kullanılarak  dağıtılacakları  ihtarında  bulunur  ve  topluluk 
dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. 

Çağrı ve propaganda araçları
Madde 26 – Toplantı veya yürüyüşlere ilişkin çağrı veya propoganda amacıyla kullanılan basılı veya 

çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye, levha ve ilanlarda düzenleme kurulu başkanı ile en az altı üyesinin 
adları,  soyadları  ve  imzalarının  bulunması;  bunlardan  asılması  gerekenlerin,  Kanunun  6  ncı  maddesinde 
belirtilen yönteme de uyulmak şartıyla valilik veya kaymakamlıklarca önceden tespit edilmiş yerlere asılması  
zorunludur. 
             Bu propaganda ve çağrı alet ve araçlarında, halkı suç işlemeye özendiren veya kışkırtan yazı veya  
resim bulunması yasaktır.
             Toplantı  veya  gösteri  yürüyüşünün  yapılacağı  tarihten  bir  önceki  günden  toplantı  veya  gösteri  
yürüyüşünün başlayacağı saate kadar, güneşin doğuşundan batışına kadarki zaman içinde olmak kaydıyla ses 
yükselten veya ileten herhangi bir alet veya araç ile çağrı yapılabilir. Bu süre dışında çağrı için sözü geçen alet  
veya araçlar kullanılamaz. 
             Kapalı yer toplantılarında, ses yükseltici alet veya araçlarla dışarıya yayın yapılamaz.

DÜZENLEME KURULUNUN GÖREVLERİ:
(2911 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe  göre düzenlenen aşağıdaki  hükümler 

13 Mart 2014  tarih ve 28940 sayılı Resmî Gazetede  yayımlanarak yürürlüğe giren Temel Hak 
ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6529 
Sayılı  Kanunla  değiştirilen  2911  sayılı  Toplantı  ve  Gösteri  Yürüyüşü  Kanunun  yukarıda 
maddeler halinde açıklanan yeni hükümleri  dikkate alınarak uygulanacaktır.)

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Madde 9- Düzenleme kurulunun görevleri şunlardır: 
a)  Toplantının  ve  gösteri  yürüyüşünün  bildirimde  belirtilen  yer  gün  ve  saatte  yapılmasını  ve 

bitirilmesini sağlamak
b) Toplantının ve gösteri yürüyüşünün bildirimde belirtilen amacına uygun yapılmasını ve amacından 

sapmasını önleyici tedbirler almak,
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c) Toplantı ve gösteri yürüyüşünün sükûn içinde çevreyi ve katılmayanları rahatsız etmeyecek şekilde  
geçmesini sağlamak,

d)  Toplantı  ve  gösteri  yürüyüşünün  yapılmasına  engel  olanlarla  devamına  imkân  vermeyecek 
tertiplere girişenleri toplantıyı amacından saptırmak isteyenleri güvenlik kuvvetlerine bildirmek,

e) Suç teşkil eden silah ve patlayıcı maddeleri veya her türlü kesici delici alet veya taş, sopa, demir,  
lastik çubuk, boğma teli ve zinciri gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı yaralayıcı ecza 
veya  diğer  her türlü zehir  veya  her  türlü gaz ve benzeri  maddeyi  toplantı  yerine  sokmak isteyen kişileri 
önlemek amacıyla, bu gibilerin varlığından güvenlik kuvvetlerini haberdar etmek, yakalanmalarına yardımcı 
olmak, 

f) Kanunların suç saydığı veya halkı suç işlemeye özendirici veya kışkırtan ibare veya ifade taşıyan  
afiş, pankart, döviz, resim, levha araç ve gerecin toplantı yerine sokulmasını önleyici tedbirler almak, bunların  
zabtı ve faillerinin yakalanması için güvenlik kuvvetlerini haberdar etmek ve yardımcı olmak,

g)  Halkı  suç  işlemeye  özendirici  konuşmaları  önlemek  veya  hükümet  komiserince istenmiş  ise, 
konuşmayı kestirmek, (6529 sayılı Kanun ile Hükümet Komiserliği kaldırılmıştır)

h)  Toplantının  ve  gösteri  yürüyüşünün  amacı  dışında  veya  kanunun  suç  saydığı  sloganların 
söylenmesini  veya  ses yayın  cihazları  ile  yayımını  önleyici  tedbirleri  almak bu gibi  davranışları  güvenlik 
kuvvetlerine haber vermek ve faillerini yakalatmak,

i) Toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılacakların toplantı yerine gelişlerinde gerekiyorsa kimliklerinin 
tespiti ve benzeri faaliyetlerde güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmak,

j) Toplantının ve gösteri yürüyüşünün kanunlara uygun yürütülmesi amacı ile hükümet komiserince 
istenen hususları  yerine getirmek ve çalışmalarına yardımcı  olmaktır.  (6529 sayılı Kanun ile hükümet  
komiseri ibaresi kaldırılmıştır) 

DÜZENLEME KURULUNUN SORUMLULUKLARI:
(2911 Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik)
Madde 10- Düzenleme kurulunun sorumlulukları şunlardır:
Düzenleme kurulu, başkan dahil en az yedi üyesini toplantı ve gösteri yürüyüşü başlamazdan önce  

toplantı yerinde hazır bulundurmak ve bunların toplantının bittiği, katılanların tamamen dağıldığı  hükümet 
komiserince  kendilerine  bildirilinceye  kadar  toplantı  yerinde  kalmalarını  sağlamakla  yükümlüdür .  (6529 
sayılı Kanun ile Hükümet Komiserliği kaldırılmıştır)

Düzenleme kurulunun çabalarına rağmen, toplantı ve gösteri yürüyüşünde sükûn ve düzen sağlanamaz 
veya toplantı  ve gösteri  yürüyüşünün amacı  dışına çıkacağı anlaşılırsa kurul başkanı toplantı  veya gösteri  
yürüyüşünün  sona  erdirilmesini  hükümet  komiserinden  ister.  Böyle  bir  istekte  bulunulması,  düzenleme  
kurulunun o ana kadar kanundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz .  (6529 sayılı  Kanunla değişen  
2911 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen  12. ve 24 Maddesi hükümlerine göre hareket edilecektir.)

Hükümet  komiserince bizzat  veya  düzenleme  kurulu  başkanının  isteği  üzerine  toplantı  ve  gösteri  
yürüyüşünün sona erdirilmesine karar verilmesi halinde düzenleme kurulu üyeleri bu karara uyarak, yerine  
getirilmesi için kararın ilanı dahil her türlü gayreti göstermek zorundadırlar.  (6529 sayılı Kanunla değişen  
2911 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen  12. ve 24 Maddesi hükümlerine göre hareket edilecektir.)

Not:  ----  Kavşakta  kurulacak  arama  kapama  noktalarında  görevlendirilmek  üzere  düzenleme 
kurulundan bir  görevli  bulundurulacak,  toplantı  alanına  girecek  grupların  liderleri  ile  koordine  kurularak 
yasadışı  materyallerin  sokulmaması  konusunda  ikazda  bulunulacak  ve  yasadışı  oluşumlara  müsaade 
edilmeyecektir. Görevliler pazubantlı olacaktır.

… / … / 2014 - Saat …/...

          TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN

………………………………… ….…..…………………………..

……………………………….. .. Düzenleme Kurul Başkan/Üyesi


