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TOPLANTI VE GÖSTERi YÜRirYÜŞÜ ÖNLEME VE MÜDAHALE PLANI

TonLANTI vE Gösrgni yünüyüşü ıı-nNı No.
iLGi : a- Bölge Etüdü

b- Toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunu
c- Şehir Krokisi

KOPYANo
BiRriK
YERİ
TARiH
KoDU

:l
:Emniyet Müdürlüğü
:Keçiborlu
:..../09/2020

GÖREVBÖLÜMÜ :

AMİRİ : Emniyet Müdürü
BİRLİĞİ : Emniyet Müdürü ve Polis Merkezi Müdürlüğü personeli

MüDAHALE BiRLiKLERi :

AMİRi : Emniyet Müdürü
BiRriKLERİ : Polis Merkezi Müdürlüğü personeli
iHTiYAT : il Emniyet Müdürlüğünden gelecek çevik kuwet personeli

DESTEK BiRLiKLERi:
İl Emniyet Müdürlüğü ve çevre ilden gelecek kuvvetIer, İlçe Jandarma Komutanlığı

l- DURUM
a-

b_

d-

Karşı Güç :

ıstihbarat durum muhakemesine bakınız.
Güvenlik kuwetleri:
Görev bölümündeki kuwetlerdir.

Emre verilen ve alınanlar:
Yokfur.

Varsayımlar:
l-Keçiborlu şehir merkezinde l000-2000 kişinin katılacağü bir toplantı Ve göSteri yürüyüşünün

yapılabileceği
2-eu toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında ilçe jandarma komutanhğı kendi sorumluluk bölgesinde

yeteri kadar kuwetle görevlendirebileceği varsayılmıştır.

2-vAZIFF,:
ilçe Emniyet Müdür|üğü görev böliimündeki kuwetler ile toplantl Ve göSteri yürüyüşü güzergihı ile

toplanma ve dağılma yerlerinde toplantı Ve göSteri yürüyüşünün huzur ve sükun içinde geçmesini, toplantının

kanunsuz hale dönüşmesi halinde toplantıyı dağıtarak şüpheli ve liderlerini yakalamak, şayet yetmezse ilÇe

jandarma komutanlığından takviye alarak huzur ve sükunu sağlayacaktır.

3- ICRA:
A-Harekit tasarısı

Keçiborlu Emniyet Müdürlüğü, görev bölümündeki kuvvetler ile toplantü ve gösteri yürüyüşündeki
huzur ve sükünun sağlanması G günü S-2 saatinden itibaren toplantı ve gösteri yürüyüşünün

topluluğun güzergAhı takip ederek önceden belirlenmiş alandaki toplantı yerlerine gelmelerini,

toplantı Ve gösteri yürüyüşüne dışarıdan saldırı olmaması için toplantı yerinin emniyete alınmasınl
sağlayacak, toplantünın yasallığını kaybetmesi durumunda ise topluluğu dağıtacak ve kamunun

düzenini sağlayacaktır.
Hareket üç saftıada icra edilecektir.
l- Birinci saflra: Bu saftıa;

a- Toplanh ve gösteri yüriiyüşü yerinin keşfi ve alanın toplantıya katılmayanlardan arlnmaslnl
b- Alanın boşaltılmasından sonra yol tıkamalarının tesisini
c- Hükümet komiseri ile temas sağlanarak toplantı alanına açılan sokak ve caddelerin

birleştiği yerde tesis edilen kontrollü yol tıkamasında; yetkililer Ve toplantıya katIlacaklann
düzenleme kurulunun nezareti altında toplantı alanına alınması faaliyetlerini kapsar

2- İkinci safha:
Bu saftıa; toplantı ve gösteri yüIüyüşünün başlamasını ve güvenlik içerisinde devamının
sağlanmasıdır.

3- Üçüncü saflıa:
Toplantl ve gösteri yürüyüşünü yasa dışına çıkmasl durumunda;
a- Toplantıntn yasallığını kaybettiğinin hükümet komiseri veya düzenleme kurulunun ilanı,

b- Topluluğun dağılmaması durumunda, güvenlik amirince usulüne uygun ihtarın yapılması
c- Bu ihtara rağmen topluluk dağılmaz ise topluluğun zor kullanarak dağıtılması safhasıdır.



B-Ast birliklere görevler:
1 - İlçe jandarma komutanlığı

ilçe jandarma komutanlığı ....... kuvvetle i|çe Emniyet Müdürlüğü ......... Kişilik kuvvet ile
toplantı yerinin keşfini yapacak, alanda bulunan ve toplantıya katılmayanların top|antü alanı
dışına tahliye eftikten sonra; Trafo Merkezini saldırılara karşı korumak için tertiplenecek sabit
kapalı yol tıkanmasını önleyecek ve bu bölgeden kimseyi geçirmeyecektir.

2- İlden gelecek takviye kuvvet birliği:
Toplantı alanında kapalı yol tıkamasünı önleyecek, toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasa dışına
çıkması durumunda topluluğa dağılma ihtarı yapacak, topluluğu takip edecek ve dağılmasını
sağlayacaktır.

3-il Emniyet Müdür|üğünün ...... Kişilik destek kuvveti
a- Yeteri kadar kuwet ile'foplantının yapılacağı alanda gerekli güvenlik önlemlerini almak,

gerekirse arama yapmak, Ziraat Bankası, Belediye. PTT ve Türk Telekom binalarını
korumak, topluluğun dağı lmasına yardımcı olacaktır.

b- Yeteri kadar kuwet ile toplant| güzergAhından toplanma bölgesine gidenlerin ara sokaklardan
gelenlerin toplantı yerine geçirmeyecek, toplantının sona ermesi veya zor kullanılarak
dağıtılması durumunda bulundukları sokaklardan topluluğun geçmesini engelleyecektir.

c_ Yine yeteri kadar kuvvet ile; mevcut kuvvetlerin toplanma bölgesinden toplantının
dağıtılmasından sonra suçluları yakalamak ve tahliye etmek üzere diğer birliklere yardımcı
olacak, sivil elbiseIi olarak topluluğun içinde istihbarat faaliyetinde bulunacaktır.

d_ ....... Kuvvetle; toplantı alanına hakim yerleri işgal ederek gözetleme ve fotoğraf çekme
işlemini yapacaktır.

e- ........ Kuwetle; toplantı alanlnda toplantı ve gösteri yürüyüşü için gelen ve park eden araçları
kontrol altında bulunduracak, toplantının zor kullanılarak dağıtıImasında şüphelileıi
yakalayıp tahliye edecektir.

f- ........ Kişilik kuwetle; toplantı günü ilçenin imam-hatip lisesi önünde ilçe girişindeki
Yıldıztepe mevkiinde, çevre yolundan ilçeye girişin yapıldığı Devlet Karayolunun Gürse]

Caddesi girişinde geliş ve gidiş yapan araçlar ve şahıslar üzerinde arama yapacaktır.

a- ihtiyat:
ilçe jandarma komutanllğı ile ilden gelecek çevik kuvvet görevlileri ihtiyat olarak görev almaya hazır

bir vaziyette bekleyecektir.
b- Koordinasyon:

l - Sorumluluk bölgelerinde meydana gelen olaylar derhal rapor edilecektir.
2-Emir almadan topluluk oIuşturan gruplara müdahale edilmeyecektir.
3- Her görevli grup için bir amir ı eya komutan görevlendirilecektir.

4-HiZMET DESTEĞi
a- iaşe; Jandarma birlikleri kumanla alacaktır. İl emniyet müdürlüğü görevlileri emniyet müdürlüğü

görevlilerince hazırlanacak kumanya ile iaşe edilecektir.
b_ ilk yardım ve yaralı tedavisi ilçe Devlet Hastanesi ve Sağlık Grup Başkanlığınca yapılacaktır.
c- İtfaiyenin görevlendirilmesi için Belediye Başkanlığı ile irtibaı kurulacaktır.

5-KOMUTA VE MUHABERE
a- Muhabere, yürürlükteki talimat esaslarına göre yürütülecektir.
b- İlçe asayiş odasında müşterek muhabere merkezi teşkil edilecektir
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AÇIK HAVA TOPLANTI YERLERi

l- Belediye hizmet binasının önündeki meydan
2- Hürriyet Meydanı

yüRüyüş GüzERGAHLARI

1- 1. Toplanh yerinden Atatiirk Caddesini takiben Hükümet Konağı önü. İstasyon Caddesi
2- Hürriyet Meydanından Refik Saydam Caddesini takiben Hacettepe Caddesinin kesiştiği kavşak

AFiş Vf, İr,lı ı.sıvr^A ynnr,nRi

. Toplantı alanı Atatürk Caddesı

. Toplantı alanı - Refik Saydam Caddesi

Keçiborlu ilçe merkezinde açık hava toplantısı ve gösteri yürüyüşleri toplanma yeri, yürüyüş güZergahı Ve

Dağılma yerleri 29ll sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesi ile Toplantı ve Gösteri

Yürüyüşleri Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesine istinaden yukarıda belirtildiği ve ekli
krokide gösterildiği gibi olup, önceki yıllara göre herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Tek toplantı olduğu gün birinci toplantı alanı, aynı gün yapılacak toplantılarln saatlerinde ÇakıŞma
olduğunda ikinci toplantı alanı ve yürüyüş güzergAhının kullanılması şeklinde olacaktır.

Tensiplerinize arz ederim.
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