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5- üğe girmesi için Valilik Makamının onayına sunulmasına karaı verilmiştir

2l Temmuz 20l6 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2O|6/9OU sayılı Bakanlar Kurulu Karan gereğince
2935 saYılı Olağanüstü Hal Kanunun l36.maddesi uyarınca Kaymakamlığımızca kurulan i|çe olağanüstii Hal
Kurulu 3ll03/20l7 tarihinde saat l0.00'da Kaymakamlık Makamında, Kaymakam Hakan Yavuz İnooĞeN
BaŞkanlığında aŞağıda isim ve unvanları bulunan üyelerin iştirakiyle Ferizli L Tipi Cezaevi önü ile Sakarya Ağır
Ceza Mahkemesi duruŞma salonu önü ve yaktn çevresindeki basın açıklamaları vb. toplanhlar hakkında alınacak
tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

2935 saYılı Olağanüstü Hal Kanununun Tedbirler başlıklı l l. Maddesi (b) bendinde "Belli yerlerde veya
belli saatlerde kiŞilerin dolaşmalarını ve toplanmalannı, araçlann seyirlerini ya§aklamak", (f) bendinde..Söz, yazı,
resim, film, Plak, ses ve görüntii bantlannı ve sesle yapılan her tiirIü yayımı denetlemelq ger€ktiğinde kayıtlamak
veYa Yasaklamak " (m) bendinde "KaPalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yııİiıyiışıerini yasaklamalq
ertelemek, ime bağlamak veya toplantt ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı y". r" -.rn, tayin, tespit ve tahsis
etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izlemek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,,, hükmü
amirdir.

.. l -Yukarıda aÇıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde; Ferizli LTipi Kapalı Ceza ve infaz Kurumu önü ve
FETO/PDY duruŞmalarının YaPılacağı Satarya lgır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonuna 500 metre mesafe
iÇinde YaPılacak "ToPlantı ve Gösteri Yürüyüşü, Basın Açıklaması ve benzeri eylem ve etkinliklerin kamu
düzenini ve güvenliğini olumsuz etkileyeceği ve tehIikeye düşüreceği değerlendirildiğinden oHAL süresince
yasaklanmasına,

2'FerizIi L TiPi KaPalı Cezaevi ile Duruşma Salonu arasındaki yolun RiNK araçIaıının geçişi esnasında
Çift taraflı olarak trafiğe kapatılmasın4 duruşma salonu girişinden çamlık içerisine jiden yolun duruşmalar
süresince trafi ğe kapatılmasına,

3-Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında, fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda, özel bir
hüküm bulunmadığı takdirde 5442 *yılı İl İdaresi Kanununun 66.maddesi hükmü gereği 5326 sayılı Kabahatler
kanununun 32.maddesi uyarınca idari yaptınm uygulanması ve adli işlem tesis edilmesine;

4-İlÇe Olağanüstii Hal Kurulu Kararının uygulanmasının temin ve takibinin İlçe Emniyet Amirliği ve ilçe
Jandarma KomutanIığı tarafından yapılmasına,
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İlçe Jandarma Komutanı İlçe Emniyet Amiri
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