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TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ PLANI

8 Ekim l983 tarih ve 18l85 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 291l sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6529 Sayh Yasa ile değişik 6. Maddesi ile aynı kanunun 22.
ve 26. Maddesine göre Sarıgöl İlçe Merkezinde yapılacak toplantt ve gösteri yürüyüşleri ile
ilgili olaıak 09l0U2017 tarih ve 54 sayılı yazı ile 6529 Sayılı Yasa ile değişik 6. Maddesinde
yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bu|unan siyasi partilerin ilçe temsilcileri,
İlçe Belediye Başkanı, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlannın ilçe temsilcilerinin görüşü ahnarak ilçemiz toplantı alanı, yürüyüş
güzergahı, pankart ve afiş asma yerleri ile dağılma ve miting alanı aşağıdaki şekilde
oluşturulmuştur.

1-TOPLANMAALANI

İlçemizde iki toplanma alanı tespit edilmiştir.

a-) Birinci Toplanma Alanı :

İlçemiz Ayan Mahallesi Alaşehir Caddesi iizerinde bulunan futbol sahasının doğu
yönünde olan boş alan (Lise Parkı) birinci toplaıma alanıdır.

b) İkinci Toplanma Alanı :

Ilçemiz Aşağıkoçaklar Mahallesi, Şehit Ali Suyabatmaz Caddesi iizerinde bulunan
Aşağıkoçaklar parkının güney yönünde olan boş alan ikinci toplanma alanıdır.

Bu alanlar asıl toplaıtı alanı olarak kullanılmaz
kullanılır.

sadece yürüyüşe geçmek için

2-YüRüYü§ GüZERGAHI

Ilçemizde iki yürüyüş giizergahı tespit edilmiştir

a-) Birinci Yiiırüyüş Giizergahı :

Birinci toplanma alanında toplananlar ; Şehit Mustafa kannca caddesini takiben
Kumyolu Caddesini takiben, Şehit Esin Akay Caddesini takiben Aşağı Koçaklar Caddesi
üzerinde bulunan Belediye konut Evlerinin doğusunda bulunan boş alana kadar olan yol
birinci yilrüyüş giizergahıdır.
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b-) Ikinci Yürüyüş Güzergahı :

İkinci toplanma alanında toplananlar; Şehit Ali Suyabatmaz Caddesini takiben,
Aşağıkoçaklar Caddesi üzerinde bulunan Belediye Konut Evlerinin doğusunda bulunan boş
alana kadar olan yol ikinci yürüyüş giizergahıdır.

Yürüyüş kolu, bu güzergahlar dışına çıkamaz, güzergah üzerinde duramazlar.

3_PANKART VE Ar,İs ASMA YERLERİ

a-) Düzenleme Kurulu Başkanı ile en az altı üyesinin adlan, soyadları ve imzaları ile
hazırlanmış, propaganda amacı ile asılacak afiş ve pankartlar izin verilen toplanma yerleri el
miting ve dağılma yerlerinin arasındaki yiirüyüş güzergahlan üzerine asılması zorunludur.

b-) Propaganda için çağrı açar ve aletlerinde halkı suç işlemeye özendiren ve kışkırtan
yazı veya resim bulunması yasaktır.

4-MİTİNG VE DAĞILMA ALANI

İlçemizde bir miting ve dağılma alanı tespit edilmiştir.

İlÇemiz Aşağıkoçaklar Caddesi iizerinde bulunarı Belediye Konut Evlerinin doğusunda
bulunan boş alan miting ve dağılma alanıdır.

Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri güneş doğmadan önce başlamaz, giineşin batmasına
müteakip ikinci saatin sonuna kadar sürebilir.

oNAY
1

{r'l

t.,

ıı

+.
..r.t
JKa

) /,)


