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TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

Toplantı Tarihi /Sayısı 16 Eylül 2021-08 

Birleşim/Oturum: 1. Birleşim / 1. Oturum 

ALINAN KARARLAR 

Karar No 1- İlçe Belediyesi gelir tarifesi ve ek ödenek talebine ilişkin; 

a) Nurhak Belediyesi 2021 yılı gelir tarifesine, Harita Onay Ücretinin Başlığı altına „Halihazır 

Harita Pafta Onay Ücreti 1000 m²‟ye kadar 500 TL, İlave her m² için 0,05 TL ücret alınması” şeklinde 

madde eklenmesine ve Nurhak Belediyesine yol yapımı ihalesi için ek ödenek verilmesine, 

b) Dulkadiroğlu Belediyesi 2021 yılı gelir tarifesine “Peyzaj Projesi İnceleme Ücreti” başlığı 

altına madde eklenmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

Karar No 2-5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 69‟uncu maddesine, 18‟inci maddesinin (e) bendine 

ve aynı Kanunun 15‟inci maddesinin (h) bendine istinaden; 

a) Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Dulkadiroğlu İlçesi, Şeyhadil Mahallesi 6935 

ada 21 nolu parselde kayıtlı 65 adet dairenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 69‟uncu maddesi 

hükümlerine göre satılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

b) İlimiz Dulkadiroğlu İlçesi, Aksu Mahallesi 1462 ada 71, 72 ve 73 nolu parselde kayıtlı 

taşınmazların satışına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

c) Aliya İzzetbegoviç parkı içerisinde bulunan kafeteryanın işletme hakkının %1+ KDV oranında 

hasılat paylaşımı üzerinden 5 yıllığına Akbel A.Ş.‟ye devrine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

d) İlimiz Elbistan İlçesi, Kayageçit Mahallesi 4127 ada 270 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 

''taziye evi'' olarak kullanılmak üzere Elbistan Belediyesine devrine oybirliği ile karar verilmiştir. 

e) Türkoğlu İlçesi, Kılılı Mahallesi 829 nolu parselde kayıtlı Kılılı Mezbaha Tesisinin 10 yıla 

kadar kiraya verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

f) İlimiz Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi (Şazibey Halk Pazarı) 7643, 7644, 7645 ve 7647 

ada ve muhtelif parsellere ilişkin ekli tabloda yer alan 32 adet iş yerinin 10 yıla kadar kiraya verilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir.  

g) 27.08.2019 tarih ve 2019/247-24 sayılı meclis kararının güncellenerek, mülkiyeti 

Belediyemize ait 7751 ada 4, 6, 7 nolu parseller ve 7752 ada 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 111, 113, 

115 ve 117 nolu parsellerin Belediyemizin ve Akbel Toprak Ürün. Tem. Hizm. Taş. İnş. Gıda San. Tic. 

A.Ş'nin vergi borçlarına karşılık 6183 sayılı Kanunun geçici 8‟inci maddesi kapsamında hazine adına 

mahsuben devrine oybirliği ile karar verilmiştir. 

h) Afşin Belediye Meclisinin 12/06/2020 tarih ve 2020/40 sayılı kararı ile Afşinbey Mahallesi 

925 ada 15 nolu parselde kayıtlı taşınmazın ''Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'' yapımı 

için Belediyemize devrine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Karar No 3-Akbel A.Ş.‟ye yapılan sermaye artırımından dolayı Mahalli İdareler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliği‟nin 36‟ncı maddesi gereğince;            

46460110-01-Genel Kamu Hizmetleri             1.500.000,00 TL 

           46460138-01-Genel Kamu Hizmetleri             4.152.000,00 TL         

           46460130-04-Ekonomik İşler ve Hizmetler   30.000.000,00 TL ödeneğin alınarak, 

46460138-04- Ekonomik İşler ve Hizmetleri koduna 35.652.000,00 TL ödeneğin aktarılmasına 

oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

Karar No 4-Feragat, sulh ve uzlaşma talebine ilişkin; 

a) Onikişubat İlçesi Barbaros Mahallesi 1434 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu 

parsellere isabetli Sadi Canlı tarafından işletilen spor tesisinin yap işlet devret modeli ile işletilmesi 

işinin 01.06.2021 tarih ve 2021/21-03 sayılı encümen kararı ile fesih edilmesi nedeniyle müstecir 

tarafından Kahramanmaraş 4. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan 2021/223 sayılı davaya esas olmak 

üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine göre feragat, 

sulh ve uzlaşma yapılarak davadan vazgeçilmesine, 1.670.000,00 TL bedel üzerinden anlaşılmasına, bu 

bedel üzerinden ecrimisil ve kira borçlarının mahsubu ile kalan bakiye bedelin ödenmesine ve diğer 

hususların protokolle belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oyçokluğu ile 

karar verilmiştir. 

b) Bahçelievler Parkı kiracısı Marpark Gıda Turizm Ticaret San. Ltd. Şti.‟ne ait 26.10.2020-

26.09.2021 tarihleri arasında ödenmeyen kira bedellerinin iptali veya indirilmesine ilişkin  

Kahramanmaraş 3. Sulh Hukuk Mahkemesine 2021/755 sayı ile açılan davaya esas olmak üzere; 5393 



 

T.C. 

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

Büyükşehir Belediye Meclisi 

 

2/5 
 

sayılı Belediye Kanunu‟nun 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine göre feragat, sulh ve 

uzlaşma yapılarak davadan vazgeçilmesine, toplam ödenmeyen yasal faizler dâhil güncel kira 

borcundan %15 indirim yapılarak yasal faizleri ile birlikte 6 eşit taksitle tahsilatına diğer hususların 

yapılacak protokolle belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile 

karar verilmiştir. 

c) Eski Kışla Kapalı Otoparkı kiracısı Fatma ŞİŞMAN‟a ait 17.02.2020-17.09.2021 tarihleri 

arasında ödenmeyen kira bedellerinin iptali ve indirilmesine ilişkin Kahramanmaraş 2. Sulh Hukuk 

Mahkemesine 2021/743 sayı ile açılan davaya esas olmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 

18'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine göre feragat, sulh ve uzlaşma yapılarak davadan 

vazgeçilmesine, toplam ödenmeyen güncel borcundan %15 indirim yapılarak yasal faizleri ile birlikte 6 

eşit taksitle tahsilatına diğer hususların yapılacak protokolle belirlenmesi için Büyükşehir Belediye 

Başkanına yetki verilmesine çokluğu ile karar verilmiştir. 

Karar No 5: 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 14‟üncü maddesinin (a) bendine istinaden;  

a) Kahramanmaraşlı şair, yazar ve ozanların Türk edebiyatına yaptığı gözle görülür katkıların 

sonucu oluşan kültür ve edebiyat geleneğinin sürdürülmesini sağlamak şehrimizin kimliğinde önemli 

yeri ve katkıları olan şair ve yazarlarımızın anılmasına ve geniş kitlelerce tanınmasını sağlayarak edebi 

eserlerine dikkat çekmek amacıyla Büyükşehir Belediyemiz ev sahipliğinde 18-22 Ekim 2021 tarihleri 

arasında düzenlenecek “İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri” etkinliği 

kapsamında dereceye girecek yarışmacılara ve jüri üyelerine ekte yer alan ödül tutarlarının verilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

b) Kahramanmaraş‟ın Aşıklık ve Ozanlık alanında yetiştirdiği değerlere ve şehir hayatındaki 

köklü geçmişe sahip çıkılması ve bu geleneğin yaşatılması amacıyla 171819 Eylül 2021 tarihleri 

arasında, düzenlenecek Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar, Ozanlar ve Şairler Festivalinde telif hakları 

dahil jüri üyelerine ve dereceye girecek yarışmacılara ekte yer alan ödül tutarlarının verilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

Karar No 6-İlimiz Dulkadiroğlu İlçesi, Yedikuyular Kayak Merkezi bölgesinde, mülkiyeti kamu 

orta malına ait olan Budaklı Mahallesi 124 ada 1370 nolu parseldeki 1839784,38 m²'lik taşınmazın ekli 

krokide koordinatları belirtilen 30469.54 m²'lik kısmına Belediye Hizmet Alanları ve Sosyal Tesis 

Hizmetleri; Tuz Depolama Alanları, İbadethane yapılacağından vasıf değişikliğinin kamu yatırımı 

olmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

Karar No 7-Yetki verilmesi 

a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın hazırladığı, Eylem planında, AUS çalışmaları 

kapsamında Belediyemiz adına, Akıllı Ulaşım Sistemleri işlemlerini yürütmesi için Büyükşehir 

Belediye Başkanına  yetki verilmesine, 

b) İçme suyu sağlanmasını teminen Bertiz Çayından, Ayvalı Barajına derivasyon yapılması için 

DSİ ile protokol yapmak üzere KASKİ Genel Müdürüne/Büyükşehir Belediye Başkanına yetki 

verilmesine, 

c) 11.08.2021 tarihinde Kastamonu İli Çatalzeytin İlçesinde yaşanan sel afeti nedeniyle hasar 

gören alt yapının yenilenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan malzeme desteğinin KASKİ Genel 

Müdürlüğünce sağlanması için protokol yapmak üzere KASKİ Genel Müdürüne yetki verilmesine, 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

Karar No 8- Kahramanmaraş ile Trabzon arasındaki kardeşlik hukukunun temeli, bundan en az 

500 yıl öncesine dayanmaktadır. İki vilayet arasındaki bu kadim dostluk bağları birçok tarihi kaynakta 

ele alınmış, edebi eserlere konu olmuş ve her iki şehir halkının hafızasında güzel hatıralar bırakmıştır.  

İki şehir arasında kurulan kardeşlik köprüsü temelinin dönemin önemli âlimleri arasında yer 

alan Maraşlı Saçaklızade Osman Efendi tarafından atıldığı bilinmektedir. Trabzon‟un Osmanlı 

İmparatorluğu tarafından fethedilmesiyle birlikte bölgeye yerleşerek uzun süre burada yaşamış, halkın 

sevgi ve hürmetini kazanmış bir ilim ve gönül insanı olan Saçaklızade Osman Efendi, ömrünü 1541‟de 

Trabzon‟un Of ilçesinde tamamlamıştır. Kabri ve türbesi, Çaykara ilçesinin Maraşlı köyü olarak bilinen 

Paçan‟da olup,  Trabzon‟un farklı bölgelerinde aslen Maraşlı âlimlerin meftun olduğu kabirler de 

bulunmaktadır.  

Tüm bu tarihsel veriler, Kahramanmaraş ve Trabzon„da ikamet eden bazı hemşerilerimizin ortak 

mensubiyetlerinin olduğunu göstermektedir.  
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Şehirlerimiz arasındaki kadim dostluk ilişkisi, Millî Mücadele döneminde Trabzon 

Belediyesi‟nin aldığı bir kararla, Maraşlıların Fransız ve Ermeni işbirlikçilerine karşı vermiş olduğu 

mücadeleyi desteklemek ve Maraş‟a moral vermek amacıyla şehrin en işlek caddesine, “Maraş Caddesi” 

adı verilmek suretiyle daha da pekişmiştir. Sonrasında, Kahramanmaraş‟ın en merkezi caddesine 

“Trabzon Bulvarı” adı verilerek, iki şehir arasındaki kardeşlik olgusu belleklere kazınmıştır.  

Bu bağlamda; Kahramanmaraş ile Trabzon arasında yüzyıllardır süregelen ve toplumsal 

hafızalarda yaşayan kadim kardeşlik bağına resmi bir hüviyet kazandırmak gayesiyle, 5393 sayılı 

Belediye Kanunu‟nun 18. maddesinin (p) bendi gereğince Kahramanmaraş ile Trabzon arasında kardeş 

şehir ilişkisi kurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

  Karar No 9- İmar plan teklifleri; 

a) Afşin İlçesi, Efsus Turan Mahallesi 780 ada 9 nolu parselde 1/1000 ölçekli imar planı 

değişikliği, 2021/141 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

b)  Onikişubat İlçesi, Hacı Bayram Veli Mahallesi 1027 ada 35 nolu parsele ilişkin 1/1000 

ölçekli imar planı değişikliği, 2021/142 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda 

oyçokluğu, 

c)  Pazarcık İlçesi, Şehit Nurettin Âdemoğlu Mahallesi 87 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 

numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/143 sayılı imar ve 

bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

d)  Dulkadiroğlu İlçesi, Aslanbey (Dereli) Mahallesi kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, 

2021/144 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

e)  Onikişubat İlçesi, Hacımustafa Mahallesi‟ne ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli imar 

planı değişikliği, 2021/145 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

f)  Göksun İlçesi, Kayabaşı Mahallesi 206 ada 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli imar planı 

değişikliği, 2021/146 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu,  

g) Göksun İlçesi, Bozhöyük Mahallesi 159 ada 65 nolu parselde 1/5000 ölçekli imar planı 

değişikliği, 2021/147 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

h)   Onikişubat İlçesi, Hayrullah Mahallesi 264 ada 75 nolu parsel, Pınarbaşı Mahallesi 7634 

ada 1 nolu parsel ile Pınarbaşı Mahallesi 6075 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 

2021/148 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

ı)  Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 0 ada 187, 189, 192, 1043, 1158 ve 1159 nolu parsellere 

ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/149 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oybirliği, 

j)  Dulkadiroğlu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 1785 ada 77 nolu parsel, Turan Mahallesi 1742 ada 

2, 3 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği, 2021/150 sayılı imar ve 

bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

k) Dulkadiroğlu İlçesi, Turan Mahallesi 1736 ada 3, 4, 5 nolu parsel, 1738 ada 1 nolu parsel 

1745 ada 1, 2, 19, 20, 21 nolu parsel, 1744 ada 1, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 85, 87 nolu parseller 

koruma amaçlı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/151 sayılı imar ve 

bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oybirliği, 

l)  Dulkadiroğlu İlçesi, Aksu Mahallesi 1462 ada 71, 72, 73 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli imar 

planı ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/152 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

m)  Göksun İlçesi, Fındık Mahallesi 221 ada 35 ve 36 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli imar planı 

değişikliği, 2021/153 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

n)  Göksun İlçesi, Bozhöyük Mahallesi 159 ada 65, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336 nolu 

parsellerde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/154 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

o)  Göksun İlçesi, Harbiye Mahallesi 292 ada 85, 97 nolu parseller, 297 ada 1 nolu parsel, 298 

ada 18 nolu parsel, Pınarbaşı Mahallesi 276 ada 10 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli imar planı 

değişikliği, 2021/155 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

p)  Göksun İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 274 ada 32, 37, 76, 77 nolu parseller, 599 ada 4, 5, 6 nolu 

parseller ve 600 ada 3,4 nolu parseller ve bir kısım yol alanına 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 

2021/156 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oybirliği, 
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r)  Andırın İlçesi 20 metrelik çevre yolu ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı 

değişikliği, 2021/157 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

s)  Elbistan İlçesi, Esentepe Mahallesi 757 ada 2 ve 7 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar 

planı değişikliği, 2021/158 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

t)  Elbistan İlçesi, Çiçek Mahallesi 1121 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 1675 nolu parsele ilişkin 

1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/159 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

u)  Onikişubat İlçesi, Konukevler Dönüklü Mahallesi 110 ada 1 ve 111 ada 1 nolu parsellere 

ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/160 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

v)  Türkoğlu İlçesi, Kelesikli /Özbek Mahallesi 310 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli 

imar planı değişikliği, 2021/161 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

y)  Dulkadiroğlu İlçesi, Aslanbey Mahallesi 6346 ada 10 ve 11 nolu parsellere ilişkin 1/5000 

ölçekli imar planı değişikliği, 2021/162 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda 

oyçokluğu, 

z)  Dulkadiroğlu İlçesi 1531 ada kuzeyi trafo alanına ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı 

değişikliği, 2021/163 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

aa)  Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi 1437 ada batısına ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı 

değişikliği, 2021/164 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

bb)  Dulkadiroğlu İlçesi, Sarıkaya Mahallesi 0 ada 63, 64, 542 nolu parseller, 8709 ada 1 nolu 

parsel ve 8710 ada 1 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı ve değişikliği, 2021/165 sayılı 

imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

cc)  Onikişubat İlçesi, Karamanlı Mahallesi 8807, 5133 ada kuzeyi ve 5140 ada batısında 

1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/166 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oybirliği, 

dd)  Türkoğlu İlçesi, Şekeroba Mahallesi 395 ada ve 715 ada arasındaki alanda ve 739 ada 11 

nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/167 sayılı imar ve bayındırlık komisyon 

raporu doğrultusunda oybirliği, 

ee)  Türkoğlu İlçesi, Merkez Mahallesi 732 ada 1 nolu parsel kuzeyine ilişkin hazırlanan 1/1000 

ölçekli imar planı değişikliği, 2021/168 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda 

oybirliği, 

ff)  Türkoğlu İlçesi, Merkez Mahallesi 588 nolu imar adasının güneyinde trafo kuzeyinde trafo 

alanı tanımlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 2021/169 sayılı 

imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

gg)  Türkoğlu İlçesi, Ceceli Mahallesi 185 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 

imar planı değişikliği, 2021/170 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oybirliği, 

hh)  Pazarcık İlçesi, İncirli Mahallesi 106 ada 9 ve 10 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 

ölçekli imar planı değişikliği, 2021/171 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda 

oybirliği, 

ıı)  Türkoğlu İlçesi, Merkez Mahallesi 942 ada 1 nolu parsel ve 672 ada 1 nolu parsellere ilişkin 

1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/172 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

 

jj)  Onikişubat İlçesi, Tavşantepe Mahallesi Cancık Kilisesi arkeolojik yerleşim alanı ve 

çevresine ilişkin (7129 ada 11, Üngüt Mahallesi 7914 ada 4, 5 ve 6 nolu parseller) 1/5000 ölçekli imar 

planı değişikliği, 2021/173 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

kk)  Göksun İlçesi, Kayabaşı, Harbiye ve Cumhuriyet Mahallelerinde otogar (Harbiye 321 ada 

33 nolu parsel), kavşak ve yol alanı 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/174 sayılı imar ve 

bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

ll) Göksun İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 272 ada 23 nolu parselde 1/5000 ölçekli imar planı 

değişikliği, 2021/175 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu,  

mm)  Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 6908 ada 1 nolu parsel kuzeyinde 1/5000 ölçekli 

imar planı ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/176 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 
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nn)  Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi 4366 ada 2 ve 3 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli imar 

planı değişikliği, 2021/177 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

oo) Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi, 528 ada 5 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 

ölçekli imar planı değişikliği, 2021/178 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda 

oyçokluğu, 

pp) Onikişubat İlçesi Şehitevliya Mahallesi 1005 ada, 6. 7.  8, 9, 10, 11,12, 33, 35, 36, 37, 39 

nolu parseller ile 1006 ada, 8, 15 parseller ve 1013 ada 35,55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84 ve 85 parseller ile çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı ile 1/1000 ölçekli 

imar planı değişikliği, 2021/179 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

rr) Onikişubat İlçesi Şehitevliya Mahallesi 1005 ada, 8, 9, 10, 11,12, 33, 35, 36, 37, 39 nolu 

parseller ile 1006 ada, 8, 15 parseller ve 1013 ada 35,55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84 ve 85 parsellerde 1/5000 ölçekli imar planı ile 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 

2021/180 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

ss) Onikişubat Dumlupınar, Ağcalı (Karamanlı) Mahallesi, 6144 ada 1 nolu parsel ile 

Dumlupınar Mahallesi587 ada 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 ve 22 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli imar 

planı ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/181 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

tt) Onikişubat İlçesi Dumlupınar Mahallesi 587 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 22 nolu 

parsellerde 1/5000 ölçekli imar planı ile 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/182 sayılı imar ve 

bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

uu) Onikişubat İlçesi Saçaklızade Mahallesi, 7946 ada doğusuna ilişkin 1/5000 imar planı ve 

1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/183 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

vv) Onikişubat İlçesi (Şehit Abdullah Çavuş) Karamanlı Mahallesi 6638 ada, 1 parsel ile 

Saçaklızade Mahallesi 7946 ada doğusuna ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/184 sayılı 

imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

yy) Onikişubat İlçesi Hasancıklı ve Kavlaklı Mahalleleri içerisinde EXPO 2023 alanına ilişkin 

1/5000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/185 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

zz) Onikişubat İlçesi 1/1000 ölçekli imar planı plan notlarında değişiklik yapılması, 2021/186 

sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

aaa) Dulkadiroğlu İlçesi Bulanık Mahallesi, 0 ada 833 ve 834 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli 

ilave imar planı, 2021/187 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

bbb)  Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 6048 ada güneyi 4793 ada kuzeyi ve Pınarbaşı 

Mahallesi 6481 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/188 sayılı imar ve 

bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

ile karar verilmiştir.  

 


