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29l l SaYılı ToPlaı'ıtı ve Gösteri Yürüyüşleri Kaııunu,ııuı-ı 6,ıncı,20,nci ve26,ncımaddeleri ve291lsaYılı ToPlantı ve Gösteri Yiirüyüşleri Kanununun Uygulanmasına dair yönetmeIiğin 3,iincü maddesigereğince, toplantı yeri iIe toplaı-ıti ve gösteri yürüyüİ;".;";;;.gAl-ılarının;

I_ÇAYCUMA İLÇB MERKEZİNDE.
A- Toplantı ve gö_steri yürüyüş Y". r"'GllrergAhı;
Toplanma Yeri: Çay MahaliesiAtatürk BulvaıiAtatürk Anıt öııüToPlantı alanı: ÇaY Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki ç,aycunıa Belediyesi eski binası ile AtatiirkçüDüŞünce Derııeği Binası arasında kalaır Cumhuriyet Meydaru trhn1i,-,", l500ınrlik alanGösteri YürüYüşü 

|anllacak Güzergih: Çay"Mahal'hsi a,u,,,rk Arııtı ö'ıürıdeıı lıareketle Atatiirk Bulvarıüzeriııden (ÇarŞı Merkezi ) Çay MahaıĞrı cr,rnrriyet ırıeyaanına kadar olan güzergalıDağılma Alanı: Çay Mahallesi Atatürk Bulvarı Atatürk Anıtı önüAfiŞ ve Pankart asılacak Yerler: ToPlanma y..iro" yunİ-aruru.k Anıtı önünde topIaı-ıtıııııı yapılacağı yeristikametine göre toPluluğun sağ tarafında kalaıı iki ,ubit.iri,, arasına afiş ve paı-ıkartlar asıIabilir, ToplantıYeriııde Yaııi CumhuriYet MeY.danında toplu.luğun yürüyüş irtlku,r.tır" göre toplııluğun sağ tarafıııda kalan ikisabit cisim arasına afiş ve paırkaıtlar asılabilir.
B-Alternatif toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahı:
Toplanma Yeri: Yeni Mahalle Atati;rt Bulvarı ii. yuı, Caddesinin Kesiştiği Yer, 6 Nisaı-ı KavşağıToPlantı alanı: Yeni Mahalle Metin Sokak ve Yalı Caddesinin kesiştilija,ı,r"İfk-şak alanından giriş ileköylü pazarı önünde bulunan otopark, tahminen 6.000mrlik alan
Gösteri YürüYüŞü YaPılacak iüzergAh: Yeni Mahalle yeni Mahalle 6 Nisan kavşağındaıı başlayarak yalıCaddesi üzeri Meti,ı Sokak ve Yalı CaJdesinin kesişiği(döı,"İjturşog, kaclar olaı-ı g|izergAhDağılma a|anı: Yeııi Malıalle Yalı Caddesi trugİ*t,.,njun Belediye Mezbİhası ve caraj Aıııirliğiistikametine PehIivanlar Malrallesi Hisar Caddesi 1ac;ıieı) ı.urşug, ,ıntiAfiŞ ve Pankart asrlacak Yerler: Toplantı y..l yuri o xİ.un Kavşağındaıı toplantının yapılacağı yeristikaıııetiı-ıe göre toPluluğun sol tarafıııda ı<aıan iti sabit cisiın arasIna afiş ve pankaftlar asılabilir. ToplantıYerinde Yani (KöYlü Pazarı önü) beliıtiten. otopark alanında topIııluğun otopark ,ıu,-,,,ru giriş istikametine göretoPluluğuı] sol taraflııda kalan iki sabit cisim urur,ru afiş ve purkun ası1abilir.2-ÇAYCUMa İrçnsixE BAĞLI BELDELERDE;
1' KaraPınar Beldesi'nde: Merkez Mahallesi Bay.a, Toprak Parkı toplaı-ıtı alaı-ıı. MiIli EgeınenlikCaddesi'ırin toPlaııtı alanına birleştiği ıroktaya kadar olİn gıire.gaı-, gösteri yürüyüşü alanı olarak,2' Saltukova Beldesi'nde: Kokaks' Muh.. Atutürk Cad. Trtury'on öııi.irıde bululıan isiınsiz (boş) alan topIantıalanı, Atatürk Caddesi'nitoPlaııtı alanıı-ıa birleştiği noktaya kuju.o|un glizergah gösteriyürüyüşiialaı-ıı olarak,3' PerŞembe Beldesi'nde: Merkez Mahallesi_B.ı"aıy" otigtin Suüo,r,-, onınde b,Ju,-,a., açık alan toplantı alanı,Atatürk Caddesi ve PaPatYa Sokağın Cumhuriyeİ CaclĞsi'ni topla.ıtı alaırıı-ıa bağlayan giizergAh gösteriyürüyüşü alaııı olarak,
4' Nebioğtu Beldesi'nde: Yeni Pazar Mahallesi Atattirk Meydaııı toplantı alanı olarak, Cuın1ıuriyet Caddesinitakibeıı Çimen Sokağın toPlantı birleştiği noktaya ı.uou. oır,İgİırerg5_h gösteri yürüyüşü alaı-ıı olarak,S'FilYos Be|desi'nde: FilYos BelediYesiHizıneiBinası batısııİda kalan isiınsiz (boş) alaı-ı toplaı-ıtı alaı.ıı olarak,BelediYe Sokak ve Namık Keınal Caddesi"nitoplantı alanına Uugıuyun güzergAlı gösteriyürüyüşi.ialanı olarakbe lirlenın iştir.
Birden fazla toPlantı ve gösteri Yürüyüşü yapılmasının planlanması halinde alternatif olarak;1' KaraPınar Beldesi'nde: Merkez 

-vıanall"si 
Taşoluk'v"yaun, toplantı alaı-ıı olarak, Taşoliık SokağıntoPIantı alaı-ıııra birleŞtiği noktaya kadar olan guzergaİgösteri yurılyılşti alanı olarak:2' Saltukova Beldesi'nde: Karboğaz Maİallerl i.Ü.yon'crao.il pazar alaııı top1aııtı alanı, istasyoııCaddesi'nin toPlaııtı alanına birleŞtiğinoktaya kadar olan ğııze.galı gösteri yürüyiişü alanı olarak,3'PerŞembe Beldesi'nde: Merkez Mah. Piiice Kuyusu ö"ntiı-ıd8 bulunaı-ı meyclan toplantı alanı olarak, CevatÖzYuıı Caddesi'nin toPlantı_alaı-ıına birleştiği_noktaya kadar olan giizergah gösteri yürüyüşii alanı olarak.4,Nebioğlu Beldesi'nde: Yenipazar Mahallesi §ağlık ocağı ve Nebioğlu yeıripazari Merkez Camiiııinöııüııde buluıran aÇık a|an toPlaı-ıtı alaııı olarak, AlikadıoğlırCaddesi,ııin toplantı uıunnu birleştiği ı-ıoktayakadar olan güzergAh gösteri yürüyüşü alanı olarak, -

S'F'iİYos Beldesi'nde: FilYos BelediYesi fııtbol sahası ve doğusııııda kalaıı boş alan toplantı alanı, isınet paşa
Cad, toPlantı alanına birleŞtiği noktaya kadar olan güzergAh ğ,ir,".i yürtiyüşü alanı olarak belirlenıniştir.29l l SaYılı ToPlantı ve Gösteri Yürüyüşlerikaİrrrnrıı 6. Ve Kanunun Uygulanmasına DairYönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca ilan olunur


