
2023 YILI URLA 1LÇESİNDE
2911 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILACAK
ToP I vE GösTERi yünüvüsı.nni cüznRGAHLARI

29l l saylı Toplanu ve Gösteri Yiirüyüşleri Kanununun 6. Maddesi ile Toplanu ve

Gösteri Yi]ürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3.Maddesinde toplann
yeri ve gösteri yurüyuşü güzergahının belirlenmesi hükiim altına alınmıştır.

Toplantı ve Gösteri Yiirüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin
3.Maddesinde; "Toplantı ve gösteri yi.lrüyüşleri, tiim il ve ilçe sınırlan içerisinde aşağıdaki
hiikümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir.

a) İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yurüyuşü yer ve güzergöhı, kamu düzenini ve
genel asayişi bozmayacak ve vatandaşlann günliik yaşamını zorlaştırmayacak şekilde ve

Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkasında saylan sınırlamalara uyulması kaydıyla
Türkiye Büyük Millet Meclisinde gnıbu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile
güzerg5hın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlannın il ve ilçe temsilcilerinin yazılı görüşleri

alınarak her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. Kamu
diizeni ve genel asayişin temini bakımından zorunluluk olan hallerde toplantı ve gösten
yurüyuşü yJr ve giizergAhı 1ıl içerisinde aynı usulle değiştiritebilir. İl ve ilçenin büyüklüğü,
gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate ahnarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü
yer ve giizergihı belirlenebilir.

b) Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergöhı yerel gazeteler ile valilik
ve kaymakamlık intemet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur. Aynca, kuwet talep

edilecek askeri birlik komutanlığna da bildirilir.

c) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergöhı hakkında sonradan yapılacak
değişiklikler de aynı yöntemle yapılır. Bu değişiklikler duyurudan on beş giin sonra geçerli

olur,

ç) Birden fazla toplantı ve gösteri yi.iırüyüşü yer ve giizergAhının belirlendiği il ve
ilçelerde düzenleme kurulu, kamu diizenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşlann
günliik yaşamını zorlaştırmayacak şekilde belirlenen yer ve güzergöhlardan birisini tercih

edebilir." olarak belirtilmiştir.

Belirtilen Hiikiimler doğrultusunda;

İlçemiz Kaymakamlık Hizmet Binası Toplantı Salonunda, İlçe Kaymakamı Murtaza
DAYANÇ başkanlığında Urla Belediye Başkan V. Mun^za DAYAN, İlçe Emniyet Müdürü
lsmait DUMAN, İlçİ landarma Komutanr Üst. Teğ. Adem AYDOĞDU, İlçe Sağlık Müdürü
Dr. Ali SEREL, Tiiırkiye Büyfü Millet Meclisi Başkanlığnda gnıbu bulunan siyasi partilerden

Cumhuriyet Halk Partisi İlç; Temsilcisi Yasemin USLUCAN, iyİ parti İlçe Başkanı Yiiksel
BryK, 

-Eğitim_Sen 
ilçe İemsilcisi zehni GÜLTEKiN, Anadoıu Eğitim Sendikası _ilçe

Temsitİisi- şakir ÖNİz, Türk Biiro_Sen ilçe Temsilcisi Mehmet coNATA, Esnaf ve

Sanatkarlar Ödası Başkanı Ahmet Birol AYDINHAN'ın katılımı ile yapılan toplantı sonunda

alınan karar gereği;

29l l Sayıh Top lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyannca, toplantı ve gösteri

yürüyüşlen güzergahlan ile afiş ve pankart asma yerleri gözden geçirilmiş olup, ilçenin yapısı

mevcut gÖsteri yÜrÜyüşü ve miting alanının yeterli olduğu değerlendirilıniştir.gere
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Bu bağlamda;

URLA

TOPLANTI (MiTİNG) ALANI : Cumhuriyet Meydanı

: 3.000 Metrekaıe - Yaklaşık 3.000 kişiALAN YÜZÖLÇÜMÜ 6APASİTE)
kapasiteli

TOPLA^IMA ALAIıII : Şht.Üst Teğmen Cemil Canan Çiçek
Kavşağnda (Jandarma Kavşağı) yer alan Akbank Binası önündeki boş kalan alan

YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Jandarma Kavşağından, Bülent Baratalı
Caddesini takiben miting alanı olan Cumhuriyet Meydanına kadar.

DAĞIL|M GÜZERGAHı ı Dağılım Belediye Caddesi, Çelen Sokak,
Hamam Sokak istikameti, Zafer Caddesi Sevinç Sokak istikameti, 75. Yıl Cumhuriyet
caddesi yıldız park sokak ve yeni yol sokak istikametlerini
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Yapılıcık her türlü yürüyüş ile llgili olarak, yürüyüşün amacı, güzergahr
konusunda yürüyüşü yapacak kurum, kuruluş ve gerçek kişiler tarafından
oluşturulacak düzenleme kurulunca Mütkl İdare Amirliğine bilgi verilip, alrnacık onay
ile yapılıbilmektedir.

Mevcut toplanh ve gösteri yürüyüşleri giizergüı, ilçenin ,ihtiyaçlannı

karşılayacağından, toplanü ve gösteri yürüyüşleri güzergahında herhangi bir değişiklik
yapılmasına gerek olmadığına,

MEYDANA

llçemizde açık hava toplantısı diizenlenmesi halinde önce toplantı yeri, toplantı öncesi
aranacak ve herhangi bir olayda kullanılması muhtemel araçlardan anndınlacaktır. Toplantı
esnasında çevreye yerleştirilecek kolluk kuweti personeli vasıtası ile gerekli önlemler
almacaktır. Aynca toplantıya katılacaklann toplantı yerine bir yerden girmeleri sağlanacak ve
toplantı esnasında toplanh alanının ve katılımcılann güvenliğini tehlikeye düşiirecek her tii,rlü
olayın önlenmesi ve toplantı bitiminde katılımcılann güven içinde dağılımlannın sağlanması
için gerekli önlemleı aldınlacaktır.

Toplantı süresince toplanh alanında olabilecek her türlü olumsuzluktan
Düzenleme kurulu sorumlu olacaktır.

PANKART, AFİŞ VE iLAN ASILACAK YERLER;

Toplantı ve Gösteri yiiüıüyüşleri ile mitinglerin propagandasına dair ilan afişleri ve
pankartlan Belediyenin bu iş için ayırmış olduğu:

l.Çeşme_Urla İzıniı Kaıayolu boyunca halkın kullarumnı ve trafiği engellemeyecek
şekilde kavşak,
2.BülentBaratalı Bulvan boyunca halkın kullanımını ve trafiği engellemeyecek şekilde
kavşak orta refuj ve cadde krysına,
3.75. Yıl Cumhuriyet Caddesi boyunca halkın kullanımım ve trafiği engellemeyecek

şekilde kavşa\ orta refuj ve cadde kıysına,
4.Otoyol gişeleri kavşağı ve Nur Dikmen Caddesi trafiği engellemeyecek şekilde kavşak

orta refuj ve cadde kıyısına,
S.Ahmet Besim Uyal Caddesi boyunca halkın kullanımım ve trafiğ engellemeyecek

şekilde kavşak orta refuj ve cadde kıysına,

paşa Caddesi ile Zafer Caddesi girişi,
l7.Kemalpaşa Caddesi ile Park Sokak girişi,
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URLA MERKEZ
6.Özbek Kavşağ,
7.Erdoğan Ker Caddesi ile Ahmet Besim Uyal Caddesi Kavşağı,
8.Zafçr Caddesi ile Ahmet Besim Uyal Caddesi Kavşağı,
9,Dik Yokuş Sokak ile Dörtyol Sokak Kavşağı,
lO.Eski İzınir Yolu Caddesi ile İtokent kavşağı,
l 1.Göçmen Sokak ile Zafer Caddesi köşesi,
l2.Kuşçular sokak ile Zafer Caddesi köşesi,
l3.Necati Cumalı Caddesi ile Zafer Caddesi köşesi
14.Demirciler Sokak ile Necati Cumalı Caddesi köşesi,
l S.Zafer Caddesi Köprübaşı,
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l8.Mimoza Sokak ile Kemalpaşa Caddesi köşesi,
l9.Kemalpaşa Caddesi ile Aiımet Besim Uyal Caddesi köşesi,
20.Nur Dikmen Caddesi, Avni Erdoğan Caddesi köşesi,
2l.Nur Dikmen Caddesi, Hüseyin Zeren Caddesi Köşesi,
22.Avni Erdoğan Caddesi ile Sangül Sokak köşesi,
23.75. Yıl Caddesi ile Nur Dikmen Caddesi kavşağı,
24.Uğıır Mumcu kavşağ,
25.Necati Cumah Caddesi Migros önü,
26.Jandarma Sokak ile Erdoğan Ker Caddesi köşesi,
27.Şehit Kemal Sokak ile Erdoğan Ker Caddesi köşesi.
28.Erdoğan Ker Caddesi yeni garaj önü,
29.Y eni Pazar Y eri Aydınlar Sokak köşesi,

ATATÜRK -İSKELE_GÜVENDİK_ MAHALLELERİ

30.Atatiirk Mahallesi Kumdenizi Mevkii,
3 l.Atatiitk Müallesi Ali Rıza Mete Tesisleri yaru, Neyzen Teyfık Caddesi
32.Kalabak Limanı,
33.148kak ile Yalı Caddesi keşişimi
34.Çeşmealtı Semt Garajı,
35.Yalı Caddesi
36.Harbiye Caddesi-Güvendik Caddesi kesişimi,
37.Şehit Polis Ali Fehmi Efendi Parkı
38.İskele Pazaryerinin kaşısı, 20l5 sokak ve İskele Caddesine bakan yönü.

KALABAK _ ZEYTİN ALANI MAHALLELERi

39.Kalabak Pazaryeri,
40.4124 Sokak ile M. Fevzi Çakmak Bulvarı girişi,
4l .4l24 Sokak ile 4128 Sokak köşesi,
42.Zeytina|anı Mahallesi 4155 Sokak üeri,

GÜLBAHÇE VE BALIKLIOVA MAHALLELERİ

43.Gülbahçe Mütarlık binası önü meydanlık alanı,
44,Balıkhova Rekıeasyon alanı,

TOROSAN VE İÇMELER MAHALLELERİ

45.Yağcılaı Caddesi ile İzmir-Çeşme Otoyolu kavşağı (Eski Durtuı Tesisleri önü ve karşısı),
46.İçmeler l l04 sokak ile l087 sokak köşesi (Kıdalkent kavşağı),
47.İçmeler lzmir-Çeşme Yolu Caddesi kavşağı ile Göçmen Caddesi Kavşağı,
48.Torasan 566 sokak ile İzrnir-Çeşme yolu caddesi girişi,
49.Torasan 55l sokak-534 sokak köşesi,

müracaat sonucunda, İlçe Seçim Kurulunun belirleyeceği plan ve sıra çerçevesinde
acaktır.

Gerek Otobüs Duraklan, gerekse .......... ait reklam panolan, ilgili reklam firması
veya sorumlu firmadan izin almak kaydıyla seçim süecinde İlçe Seçim Kuruluna yapılacak
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Bunlann haricinde toplantı ve miting alanında miting süresince miting bitiminde
toplatılmak şartı ile afış, pankart, bayrak ve flama gibi materyaller alınacak izin ve yapılacak
bildirim ile asılabilecektir.

Yine seçim stiıecinde veya siyasi partilerin miting, karşılama gibi etkinlikleri
esnasında, Mülki Amirden alınacak izinle etkinlik bitiminde toplanmak kaydı ile giizergahta
parti bayrak ve flamalan asabileceklerdir.

Seçim sürecinde partiler veya bağımsız adaylar tarafından açılacak olan seçim irtibat
biirolan önleri ana caddeye taşmayacak şekilde parti bayrak, flama vb. materyalleri
süslenebilecektir,

Seçim sürecinin başlamasına müteakip toplantı ve miting alanında yapılmak istenilen
toplantı ve mitingler, partilerin yapmış olduklan müracaatlar çerçevesinde llçe Seçim
Kurulu'nun beliılemiş olduğu sıra ile yapılacak, toplantı ve miting esnasında alana, toplantıyı
ve mitingi düenleyecek parti tarafından parti bayraklan ve flamalar asılabilecektir. Ancak
ilgili parti toplantı bitiminde mevcut pankart, afiş, bayrak ve flamalan en seri şekilde
toplayarak, alanı bir sonıaki toplantı ve miting yapacak partiye teslim edecektir.

^ İş bu plan toplanan komisyon üyeleri tarafından, görüşülerek kabul edilmiştir.
o:1.üol/2023
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l DUMANurtaza DAYANÇ
Komisyon Üyesi

Belediye Başkan V.

S
Komis Uyesı

İlçe Sağlık Müdürü

üyesi
çe Emniyet Müdürü

Komisyon Üyesi
İlçe Jandarma Komutanı

Yasemin U UcAN
Kom

CHP

üı-rnniN
Komisyon Uyesi

Eğitim-sen ilçe Temsilcisi

Murat NART
Komisyon Üyesi

Ak Parti İlçe Başkanı
(LqJt\;oJrJ

ls1

Süleyman AKCAN
Komisyon Üyesi

Tiirk Eğitim-Sen İlçe
Temsilcisi

(toır,l,*lı)

Yüksel BIYIK

İY

cemiı DoĞRU
Komisyon Üyesi

Eğitim İş Sendikası İlçe
Temsilcisi

( r.§rı t,v\oıJy'
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Tercan AYHAN
Komisyon Üyesi

. MHP İlçe Başkanı
[r-+,lr.6Jı.;



Şakir öND
Komisyon Üyesi

Anadolu Eğitim Sendikası

Tümen AKSU
Komisyon Üyesi

Eğitim Bir-sen ilçe

Tiiıııen AKSU
Komisyon Üyesi

Meıpur-Sen İlçe Tems

[V4+,lMoüJ
ilcis l

İlçe Temsilci si tıı".[ıTİlpj;

AYDINHAN
Mehmet Muharrem USLUCAN

Komisyon Üyesi
Ziraat Odası Baskanı
(Po*, tr"erlr)

üyesi

en
sanatkarlar odası
Başkanı

Temsilcisi

Günay ÖZ
Komisyon Üyesi

Şofiirler Odası Başkanı

Lt 1,1,.-+;

İsmet ERAK
Komisyon Üyesi

Esnaf, Kefalet ve Kredi
_ Odası Başkanı
(_r__.\..l,^...Lı_;
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