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İstanbul Val�l�ğ�'nden eylem
yasağı!
İstanbul Val�l�ğ�, 10 Mart Salı günü saat 23.59’a kadar
toplantı ve göster� yürüyüşü, basın açıklaması, stant
açma, �mza toplama, b�ld�r�, broşür dağıtma g�b�
etk�nl�kler� yasakladı.

 

Facebook'ta paylaş (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cumhur�yet.com.tr/h

WhatsApp (https://web.whatsapp.com/send?text="İstanbul Val�l�ğ�'nden eylem yasağı!" - http://www.

E-posta (ma�lto:?subject=İstanbul Val�l�ğ�'nden eylem yasağı!&body=Merhaba,%0A%0ACumhur�yet.

İstanbul Val�l�ğ�’n�n açıklamasında "Türk S�lahlı
Kuvvetler�’m�z�n Sur�ye’de yürütmekte olduğu
asker� operasyonları eleşt�rmeye veya bu
operasyonların sonlandırılması amacıyla
kamuoyu oluşturmaya yönel�k toplantı ve
göster� yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma,
�mza toplama, b�ld�r�, broşür dağıtma vb.
etk�nl�kler 10 Mart 23.59’a kadar yasaklanmıştır”
den�ld�.

Val�l�kten yapılan açıklama şu şek�lde:

"Sur�ye'de şeh�tler�m�z ve gaz�ler�m�z�n olduğu
böyles� hassas b�r dönemde, toplumda �nf�al
uyandıracak; m�ll�, v�cdan� ve �nsan� değerlere
dokunacak, toplumsal �ç barışı tehd�t edeb�lecek
şek�lde “Savaşa Hayır” vb. konular adı altında;
m�t�ng, yürüyüş, basın açıklaması, �mza
kampanyası, stant/ çadır açma, b�ld�r�, af�ş
dağıtma vb. eylem ve etk�nl�kler�
gerçekleşt�recek grup/şahıslar �le
vatandaşlarımız arasında sözlü ve f�z�ksel
provokasyon amaçlı olayların olab�leceğ� d�kkate
alındığında kamu düzen�n�n sağlanması, suç
�şlenmes�n�n önlenmes� �le başkalarının hak ve
özgürlükler�n�n korunmasını tehl�keye
düşüreb�leceğ� değerlend�r�lmekted�r
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düşüreb�leceğ� değerlend�r�lmekted�r.

Bu bağlamda, �l�m�z sınırları dah�l�nde huzur ve
güvenl�ğ�n, kamu düzen�n�n sağlanması, suç
�şlenmes�n�n önlenmes� �le başkalarının hak ve
özgürlükler�n�n korunması, müess�f ve provokat�f
olayların yaşanmaması �ç�n, Türk S�lahlı
Kuvvetler�’m�z�n Sur�ye’de yürütmekte olduğu
asker� operasyonları eleşt�rmeye veya bu
operasyonların sonlandırılması amacıyla
kamuoyu oluşturmaya yönel�k toplantı ve
göster� yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma,
�mza toplama, b�ld�r�, broşür dağıtma vb.
etk�nl�kler;

5442 sayılı İl İdares� Kanunu’nun 11/A ve 11/C
maddeler� �le 2911 sayılı Toplantı ve Göster�
Yürüyüşler� Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeler�
hükümler� doğrultusunda Val�l�k Makamının
01.03.2020 tar�hl� olurları �le 01.03.2020 Pazar
günü saat 00.01’den 10.03.2020 Salı günü saat
23.59’a kadar (10) gün süreyle yasaklanmıştır."
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