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KOMİSYON KARARI 

 

 
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun'unun 6. ve 22. Maddeleri ile bu kanunun 

uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. Maddesi gereğince İlçemizde yapılacak Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri ile ilgili olarak yer ,güzergah ve afiş ve pankart  asma yerlerin belirlenmesi amacıyla 
18.01.2016 tarihinde Kaymakamlık Makamında yapılan toplantı sonucunda;  

 
1) Darende İlçe Merkezi: İbrahimpaşa Mahallesi, Hacı Hasan Efendi (AKYOL) 

Çarşısının arka kısmında, iş yerleri ile Korkutan Apartmanı ve Tohma  çayı arasında 
bulunan alan toplanma noktası olması, bu meydanda toplanan kalabalığın İlhan 
Darendelioğlu caddesi, Cumhuriyet Meydanından geçerek, PTT yanı Hamam sokak, 
Nami Ocakçıoğlu Caddesini takiben Ocakçı Sitesini geçtikten sonra sola Tohma çayına 
doğru dönülerek, Emin Efendi Caddesi Tohma çayı kenar yolu boyunca devam ederek 
buradan toplanma alanı olan Hacı Hasan Efendi (AKYOL) Çarşısı arka kısmındaki 
alana kadar olan bölgenin yürüyüş güzergahı olması, dağılma noktası olarak yine 
Başlangıç yeri olan Hacı Hasan Efendi (AKYOL) Çarşısı arka kısmında bulunan iş 
yerleri ile Korkutan Apartmanı ve Tohma Çayı arasında bulunan alanın olmasına,  afiş 
ve pankart asma yeri olarak Hükümet Caddesi üzeri Aile Çay Bahçesi arka kısmı ile, 
Darende Toplum Sağlığı Merkezi arka kısmındaki bahçe duvarına konulacak ilan 
panoları üzerine veya bahçe duvarlarına asılacaktır. 

2) Ayvalı Mahallesi; Cumhuriyet mevkiindeki meydanın toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
için toplanma noktası olması, bu meydanda toplanan kalabalığın tarım kredi kooperatifi 
önünden Ayvalı merkez ilköğretim okulu, trafo ve kurtuluş mevkii mezarlık 
istikametini takiple, mahalle içinden gelen yol ile Kuluncak ilçe yolu birleşme 
noktasına kadar olan bölgenin yürüyüş güzergahı olması ve Kuluncak ilçe yolu 
kavşağının dağılma noktası olması, pankartların ise yine cumhuriyet mahallesi 
meydanında bulunan tarım kredi kooperatifinin bulunduğu alanın olmasına, 

3) Aşağıulupınar Mahallesi; Eski belediye binası önündeki meydanın toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri için toplantı noktası olması, Bu meydanda toplanan kalabalığın Sağlık 
Ocağı ve lojmanları önünden Aşağıulupınar Orta Okulu yolu istikametinden okul önüne 
kadar olan bölgenin yürüyüş güzergahı olması ve Okulun bahçesinden itibaren mahalle 
aralarına ayrılan yollar ve bölgenin dağılma noktası ve istikametleri olması, Pankart 
asma yerlerinin ise belediye binası önündeki meydanın olmasına, 

4) Ağılbaşı Mahallesi; Eski belediye binası önü toplantı ve gösteri yürüyüşleri için 
toplanma noktası olması, bu noktadan itibaren tarım kredi kooperatifi binası, PTT 
acenteliği önünden, bakkal dükkanları ve sağlık ocağı ile lojmanı istikametinden 
belediye caddesi sonuna kadar olan bölgenin yürüyüş güzergahı olması ve  bu caddenin 
sonunun dağılma noktası olması, belediye binası ile sağlık ocağı arasında kalan 
bölgenin  meydanın pankart asma noktası olmasına, 

5) Balaban Mahallesi; Eski belediye binası önü ve kahvehanelerin bulunduğu meydanın 
toplantı ve gösteri yürüyüşleri için toplanma noktası olması, bu noktadan itibaren çarşı 
camii ve ilköğretim okulu istikametinden Çaybaşı mahalle yolu ile Balaban J.Krk.K.lığı 
yolu kavşağına kadar olan bölgenin yürüyüş güzergahı olması ve  bu kavşaktan itibaren 
Çaybaşı mahalle yolu ile Malatya – Kayseri Karayolu istikametinin dağılma noktası ve 
istikameti olması, eski belediye binası ve kahvehanelerin bulunduğu toplanma 
bölgesinin aynı zamanda pankart asma noktası olmasına, 

6)  Ilıca Mahallesi; Eski belediye binası ve PTT acentesinin bulunduğu meydanın toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri için toplanma noktası olması, bu noktadan itibaren Belediye 
Caddesini müteakiben Cumhuriyet Caddesi istikametinden petrol ofisi benzin 
istasyonuna kadar olan bölgenin yürüyüş güzergahı olması, petrol ofisi benzin 
istasyonun dağılma noktası olması, eski belediye binası ve benzin istasyonunun 
bulunduğu meydanın pankart asma noktası olmasına, 

7)  Yenice Mahallesi; Eski belediye binasının bulunduğu meydanın toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri için toplanma noktası olması, bu noktadan itibaren Şuğul mahalle yolu 
istikameti yürüyüş güzergahı olması, Esentepe mevkii yolu, Taş mevkii yolu ve 
harmanlar mevkii yol ayrımlarının dağılma noktası olması ve bu istikametlerin dağılma 
istikametleri olması, eski belediye binasının bulunduğu meydan ile harmanlar mevkii 
açık pazar alanının pankart asma noktası olmasına kararı verilmiştir. 18.01.2016 

 


