
TOPLANTI YAPILACAK YERLER VE GÜZERGAHLARI iLE iLGİLİ DUYURU
t ÇAYCIJMAKAYMAKAMLIĞI,NDAN

29l 1 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu,nun 6,ıncı, 20,nci ve 26,ncı maddeleri ve 291 1 sayılı

Toplantı ve Gösteri ytirtıytışleri İ-anu".nu. Üvg.ıur.usına dair Yöneİmeliğin 3'üncü maddesi gereğince,2021 Yıh

içİ toplantl ve gösteri yürüyüş yer ve güzergAhları;

I_ÇAYCUMA İLÇE MERKEZiNDE;
A-Toplantı ve gösteri yürüyüş Yer ve GiizergAhı;
l-Topianmı Yeii: Çay Mahallesi Atatii,rk Bulvan Atatiirk Anıtı önü

2_Gösteri yürüyüşü vrpır.aı. Cıır"tgf,h: çay Mahallesi Atatürk Anıtı önünden hareketle Atatiirk Bulvarı

tlr..İra"" tİ.ş, laerkezi j Çay MahallesİCumhuİiyet Meydanına kadar olan güzergAh

3_Toplantı alanr: çay Müallesi Atatiirk Bulvaiı üzerindeki çaycuma B-elediyesi eski Binası ile Atatürkçü

ilş-#;;";;ğiBinalı arasmda kalan ( Cumhuriyet Meydanı). tahminen 1500m,lik alan

4_Afiş ve pankart asılacık vuİ-ı.". İoplun.a'yerinde yani Atatiıık Anıtı önünde toplantının yapılacağı yer

istikametine göre topluluğun ,ugiu.ur,nau iuıun iki.sabit cisim araslna afiş ve pankartlar asılabilir, Toplantı yerinde

yani Cumhuriyet Meydanında ö;;irğ.. il;rüş istikametine göre toplulugun sağ tarafında kalan iki sabit cisim

arasına afiş ve pankartlar asılabilir.
S_Dağılma Alanı: Çay Mah. Atatürk Bulvarı Atatürk Anıtı önü öncelikli (Duruma göre Çay Mh.Döner Sokak,Çay

lult,. E 
"ngln 

Caddesi, Çay Mah.Ömer Kantarcı Caddesi istikametleri)

B-Altern;tif toplanh ve gösteri yürüyüş güzergihı: 
rü:_^_ 11^r,._._

i i;;ı;;;; Şjj, y"t frunrıı" ıtatİr( ğuıvar] iıe yalı Caddesinin kesiştiği yer 6 Nisan KavŞağı

2_Gösteri yiirüyüşü v"pı""uı. Ctir""gih: yeni Mahalle 6 Nisan «avşğınaan başlayarak yalı Caddesi üzeri

ıuı.tin ioı.uı. * İaiı Caddesinin kesiştiğa(dönel) kavşağa kadar olan güzergdh

3_Toplantı alanı: yeni ıuıuır"ıi" ıra"tii iokak've yai, Caddesinin 
"kesişiigi (donel; KavŞak alanlndan giriŞ ile

İtYİi l"-., Ortınde bulunan Otopark, tahminen 6,,000rrı]lik alan

4_Afş ve pankart ,*ı""* ÇJiı"],,üh"; lerinle.y.ani 6 Nisan Kavşağında toplantının yapılacağı yer

istikametine göre topluluğun sol1arafında kalan iki sabit ciiim arasına afiş ve pankartlar asılabilir, Toplantı yerinde

vani(Kövlüpaz-arıönü)betirtilenotoparkalanındatopluluğun^otoparkaıanınagirişistikametinegöretopluluğun
'..İ ,"J"a" lal* iki sabit cisim arasına afiş ve pankart asılabilir,

S_Dağılma alanı: yeni ırıut uıJ Ç"ı, 6uJaesi liaglantısından Belediye Mezbahası ve Garaj Amirliği istikametine

Pehliİanlar Mahallesi Hisar Caddesi (dönel) kavşağı önü,

İ-Cavcııpıı iLçEsiNE BAĞLı BELDELERDE;
l. Karapınar Betdesi,nde: ı.,ı"r-t., ıı-"ı."ıı.ri salram Toprak Parkı toplani alaıı, Milli Egemenlik Caddesi,nin

;;pdİ;;" btrleştiği noktaya kadar olan silz9rcjh.sö.steri yürüvüsü alanı olarak,

2. Saltukova Belitesi,nde: Kokaksu Mah.Atattırk-Cacl. istasyon onıinde bulunan isimsiz (boş) alan toplantı alanı,

Atatiirk Cad. toplantı alanına bi,İe|tigi noktaya ka{ar o|an^eizercah gösteri yürüyüşü alanı olarak,

3. perşeınbe Beldesi,nde: ırı..ü iiır.s.ı"aiye Düğün suıonu'onind" bulunan açık alan toplantı alanı, Atatiirk

Cad.ve Papağa Sokağn Cumhffit öuao"rın1 topluit, alanına bağlayan güzergdh gösteri yürüyüşü alanı olarak,

4. Nebioğlu Beldesi'nde: Y"ni P'uzu,lvlul,, Atattiİk Meydanı':ı':"ı, l]".lr'.ll1L':1l},'," 
Caddesini takiben

Cir"" İ"'t"P.,"plantı birleşıiği noktaya kadar olan güzergih gösteri yiirüyüşü aıanı oıaraK,

S.Filyos Betdesi,nde: Filyos ğ"ı"olv.ri Hizmet Biiası tut,r,i,al kaİan İsimsiz (boş) alan toP|antı alanı olarak,

Belediye Sokak ve Namık r"."ıt^Ja"ri,ri toplantı uıun,nr-bugıuyun güzergöh gösteri yürüyüşü alanı olarak

belirlenıniştir.
Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasrnın_planlanmasr hatinde atternatif olarak;

l, Karapınar Beldesi,nde: ırı".İ.", üuir"ıi".i Taşoluk üeydanı iopıant, uıun, olarak, Taşoluk Sokağln toplantı

"Lrr, 
Üd.şİiei 

"oktaya 
kadar olan güzergah gösteri yürüyüşü alanı olarak;

2. Sıltukova Betdesi,ntle: Karboğaz Mah. istasyon Caddesi pazar a_ıanı toplant, alanı, İstasyon Caddesi,nin

.pİ""İ 
"İ".ın" 

Uirleştigi noktaya kİdar olan güzergah gösteri yüriivüsü alaııı olarak,

3.perşembe Beldesi,nde: ı,a.,r"r'ülı,. piri.i'Kuy"usu"önünde b.ulunan meydan toplantı a|anI olarak, Cevat ozyurl

Caddesi,nin toplantı alanına bi,ı;i;;k;y;k"dar olan güzergah sösteri ytirüyüşü alanı olarak.

4.Nebioğlu Beldesi,nde: v""ıp"}'jİvİ)'ı-,. i"eil;.Ş;: N;:opı', v""ip"ru' üerkez Cami önünde bulunan açık

alan toplantı alanı olarak, Ali d;;;; Ö;ddZ.İ;nin tJpıunt, uıunİnu uiı"İtigl noktaya kadar olan güzergah gösteri

#it},i]lil.]l1T}; Fityos Belediyesi futbol sahası ve doğusunda kalan boş alan (oplanıı alanı. ismet Paşa Cad,

İ#.'#"#u.o;ri|,;;'r;"dr; k.,lr. "ü" 
g,rr"rga,. gösteii yürüyüşü alanı oıarak beıirIenmiştir,

Kamuoyuna saygıyIa duyurulur,


