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. 29l l Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü. , şlt;ri Kanununun 6'ıncı maddesi ve aynı
kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin ]ıiı ıııaddesin de ''il ve iıç"ı"ra"-İopıorıİ u,"göSleri yürüyüşü yer ı,e güzergıihı, .... Türl<,ı,, I:ı}yük Milleı Meclisinde grub) bulunan
s,iya.si parıilerin il ve iIçe ıemsilcileri iIe .,;ü:e'ı.gıihın geçeceği ilçe ve il belet]iveh.aŞkunlarının. e.n Çok.uyeye sahip iiç s,tntlil',, ı:ı, İ" *"r,İır"r"rİ, ,,,İİ,sİ";rİİ ;İrİr'ü,KuruIuşlarınln il ve ilçe ıemsilc,ileriııin ya.: l ,qörüşleri alınarak her y|t ocak ayınr)a
maha|_|in en büyük mülki amiri ıaraJinclaİ l.ıe.iı tİnir...'' deniImektedir.

,, !ç"Ti'Belediy,e Başkanlığırun. Baro-I'eıı,; lciliğinin, ır rarti İı|e Başkanlığının, CHPllçe Başkanlığının, MHP ilçe Başkanlığın ,, iVT ıaİti ilçe B";l;;rü;ğ;;;;:';;;;;.
lunullll11, Odası Başkanl,g,nrr. Zirait tıılası Bafkanlıg,n,n, rgiti-, Bi;-Se; iıçeTemsilciliğinin, Türk Eğitim-Sin ilçe Temsi|,: ,gi,ı,r".'Di;;"t - sen Tıçe İem.ıı.ııİe.İgörüşü sonucunda;

. _ .Açık hava miting alanı olaıak_"Hü rriıel r{e,ıdan,', yürüyüş güzergahı, toplanma vedağılma alanı olarak da: Hürrivet Me.rdanın lı.n 1topi"nr" ılanı), Nazım Sav Caddesinitakip ederek. Hurşit Kuvu Caddesinin kesiştiği i"" ta"gri." alanı)olarak belir|enmesihususunu;
olurlarınıza arz ederinı.
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29l l Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü, . ştcri Kanununun 6'ıncı maddesi ve aynı
kanunun uygulanmasına dair yönetmoliğin j 1i ııaddesin de ''jl ve ilçeterde ıoplanüı ı,e
gösleri yürüyüşü yer ı,e güzergdhı, .... Türlı,ı,ı Iilyük Millet Meclisinde grubu bulunaı
",iyasi parıilerin il ve ilçe Ie ,nsilci!e ri ilıı ,.,üzergühın geçeceği ilçe ve il belediye
haşkanlarının. en çok üyeye sahip iiç senı,liluııı, ,ı,e kamu kurumu nileliğindeki meslek
kuruluşlarının il ve ilçe ıemsilcileriiıin ya.:,|, .q7rüşleri alınarak her yıl ocak ayınıla
mahallin en büyük mülki amiri ıaralindcın bc,. iı lanir...'' denilmektedir.

ilçemiz Beledi,e Başkanlığının. B.ıro len ; lc liğinin. AK Parti ilçe Başkanlığının, CHP
llçe Başkanlığının. MHP ilçe Başkınlığın ,. ivi Parti ilçe Başkanlığının. Esnalvt
Sanatkarlar odası Başkanlığının. 2liraar ()tlası Başkanlığının, Eğitim Bir-Sen ilçe
Temsilciliğinin. Türk Eğitim-Sen ilçc lcmsılc ğiııin ve Dil,anet - Sen İıçe TemsilciIiğinin
görüŞü sonucundal

Açık hava miting alanı olarak..Hürrirel !{e.ıdanı'', yürüyüş güzergahı, toplanma ve
dağılma alanı olarak da: Hürriyet Meydanın ıı,n {toplanma alanı),Nazım Sav Caddesini
takip ederek, Hurşit l(uyu caddesinin keııiştiği yer (dağılma alını)olarak belir|enmesi
hususunul

olurlarınıza arz ederim.
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