
 

DUYURU 

RİZE İLİNDEKİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VE MİTİNG ALANLARI 

 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. 22. ve 26. maddeleriyle bu kanunun uygulanmasına dair 

yönetmeliğin 3. maddesi, toplantı yapılacak alanlar, gösteri yürüyüşü düzenlenecek güzergâhlar ile afiş ve pankart 

asılacak yerleri belirleme görevini idareye vermiştir.  

İlimiz merkezinde gerçek kişiler, siyasi partiler, sendikalar, dernekler, vakıflar ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları vb. tarafından düzenlenecek toplantı ve gösteri yürüyüşleri için tespit edilen, 2018 yılına ait  A planı 
ve  B planı ile düzenlenecek toplantı ve gösteri yürüyüşlerini tanıtıcı afiş ve pankart asılacak yerler ilimizin coğrafi, 
ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı ile güvenlik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 11/05/2018  tarihli  ve  5513 
sayılı Valilik oluru ile belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir. 
RİZE İLİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGÂHI (A PLANI)  

1-Başlama Yeri (İlk Toplanma Yeri) :  

Rize Sahil  Kültür Park önü toplanma yeri yanında bulunan  Fuar Alanı toplanma alanı.  

2-Yürüyüş Güzergâhı:  

Rize Sahil Kültür Park önü toplanma yerinden başlayıp, Rize Sahil Kültür Parkın yanında bulunan Fuar 

Alanının yan yolunu takiben Rize İtfaiye Müdürlüğü yanına kadar olan güzergâh. 

3-Toplantı Yeri (Miting Alanı) :  

Rize İtfaiye Müdürlüğünün yanı ile çevrili alan. 

4-Dağılma Güzergâhı:  

Toplantı yerinden, Rize İtfaiye Müdürlüğünün yanı ile çevrili alanın sağ ve solundan çıkan yollar. 

RİZE İLİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGÂHI (B PLANI)  

1- Toplanma Alanı :  

Rize Valiliği Önü Tören Alanı içerisi toplanma yeridir.  

2-Toplantı Yeri (Miting Alanı) :  

Rize Valiliği Önü Tören Alanı. 

Bu alan seçim dönemlerinde ve Valilik Makamı tarafından uygun görülen etkinliklerde kullanılmak üzere 
belirlenmiştir.   

A VE B PLANLARI İÇİN ÇAĞRI VE PROPAGANDA (AFİŞ-PANKART) ARAÇLARININ ASILACAĞI YERLER  

-Pankart Asılacak Yerler :  

1-Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü düzenleyen siyasi parti, dernek, sendika v.b. tüzel kişiliğe ait çalışma 

binaları, tesisleri ile bunlara ait eklentileri, 

2-Toplantı düzenlenecek alan, 

-Afiş Asılacak Yerler :  

1-Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü düzenleyen siyasi parti, dernek, sendika v.b. tüzel kişiliğe ait çalışma binaları, tesisleri 

ile bunlara ait eklentileri,  

2-Rize Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen İlimiz merkezindeki yerler (bilboard, raketler, v.b.).  

-Afiş ve Pankart Asılamayacak Yerler :  

Kamuya ait binalar, eklentiler ve alanlar olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 42.maddesinde belirtilen alanlara 

afiş yapıştırılamayacak, pankart asılmayacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


