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TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

Toplantı Tarihi /Sayısı 11 Ağustos  2022/08 

Birleşim/Oturum: 1. Birleşim / 1. Oturum 

Büyükşehir Belediye Meclisi; 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Saat 14:00’da toplanmış, toplantı için yeter 

sayı olduğu anlaşılması üzerine yaptığı toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.  

ALINAN KARARLAR 

Karar No 1- Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği'nin 37’nci maddesi doğrultusunda; 

a) Dulkadiroğlu Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine ekli listede yer alan ödeneklerin eklenmesine,  

b) Afşin Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine ekli listede yer alan ödeneklerin eklenmesine ve gelir 

tarifesinin revize edilmesine,  

c) İmar plan tekliflerine konu değişikliklerin mahkeme kararı ile iptal edilmesi durumunda (onaylanmış plan 

teklifine göre herhangi bir ruhsat düzenlenmiş olması durumu hariç)  imar planı tekliflerine ilişkin alınan ücretin 

tamamının 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun kapsamında teklif planın kesinleştiği tarihten 

itibaren faizi ile birlikte iadesine ilişkin hususun 2022 yılı gelir tarifesine eklenmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

Karar No 2- Yusuflar Mahallesi Riskli Alan sınırı içerisinde TOKİ Başkanlığı tarafından Saçaklızade 

Mahallesi Rezerv Yapı Alanında üretilen konutların anlaşma sağlanan maliklere dağıtım esasları doğrultusunda devri, 

riskli alandaki taşınmazların hazine adına kamulaştırma, takas/trampa yapılmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 

için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. ( 

Karar No 3- Büyükşehir Belediyesince yapımı devam eden prestij caddesi ve bisiklet yolu çalışması 

kapsamında yetki devrine ilişkin teklifin ilgili dairesine iadesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Karar No 4- KASKİ Genel Müdürlüğünce sayaç ve sayaç malzemeleri ücretlerinin güncellenmesine ilişkin 

ekte yer alan değişikliklerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.   

Karar No 5- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi istinaden; 

 a) Hepimizin malumu olduğu üzere şehrimiz, çok sayıda şair, yazar ve düşünür yetiştirerek, “şiirin ve 

edebiyatın başkenti” unvanıyla anılmaktadır. Bu usta kalemlerden biri de dünyaya ve çocuklara çok sayıda eser 

bırakarak, 7 Haziran 2022 tarihinde aramızdan ayrılan şair ve yazar Mevlâna İdris Zengin’dir.  

Mevlâna İdris, 1966 yılında Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde doğdu. İlk gençlik yıllarından yana elinden 

kalemi bırakmayan Mevlâna İdris’in yazı ve şiirleri İkindi yazıları, Albatros, Diriliş ve Dergah’ta yayımlandı. 

Şiirlerle dokumaya başladığı kumaş, yıllar içinde deneme, düşünce, mizah ve çocuk edebiyatına evrildi. Ömrünün 

çoğunu, çocuklar için yazmaya ayırdı. Onlara hayal kurmayı, umudu ve sevgiyi anlattı. Kuş Renkli Çocukluğum, 

Ütüsüz Ayakkabılar, Kafamın İçinden Masallar, Dünyayı Delen Köstebek gibi 70’e yakın kitap yazdı. Pek çok kitabı 

9 dile çevrildi. Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülünü aldı. Birçok şiir belgeseli metni kaleme aldı. 

Mevlâna İdris, yaşamı boyunca Kahramanmaraş’ı çok sevmiş ve yine bu şehirde rahatsızlanarak, 56 yaşında 

aramızdan ayrılmıştır. 

Bir vefa ve kadirşinaslık örneği olarak, merhumun hatırasının yaşatılması amacıyla Büyükşehir Belediye 

Başkanı Hayrettin GÜNGÖR’ün teklifi ile Andırın İlçemizde yapımı tamamlanarak hizmete sunduğumuz millet 

konağına “MEVLANA İDRİS MİLLET KONAĞI” isminin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

b) Kahramanmaraş, istiklal mücadelemizin en önde gelen şehridir. Birinci Dünya Savaşından sonra 

vatanımızın büyük çoğunluğu düşmanlar tarafından işgal edildiğinde, ecdadımız gözünü kırpmadan başkaldırmış, 

topyekûn mücadele ederek bu kutsal toprakları bize emanet bırakmıştır. Maraş bu mücadelesiyle, Kurtuluş Savaşı’nın 

ilk kıvılcımını ateşlemiş, hem bölgemizin hem de coğrafyamızın ilham veren şehri olmuştur.  

Bu mücadelenin baş aktörlerinden biri Arslanbey’dir. 1875 tarihinde Kafkasya’dan göç eden Toğuzata 

Kabilesi’ne mensup bir ailenin evladı olan Arslanbey, 1883 yılında Maraş’ın Göksun ilçesi, Fındık köyünde doğdu. 

Halep bölgesinde polislik mesleğini baş komiser olarak icra etmekteyken, 1918 Mondros Mütarekesi’nden sonra, 

Maraş’ın düşman işgaline uğraması üzerine buraya dönerek, direniş kuvvetlerini örgütledi. Müdafaa-i Hukuk 

Teşkilatını kurarak millî kuvvetlerin komutanlığını üstlendi.  

Arslanbey’in; “Arkadaşlar harp başlamıştır. Allah’ın inayeti peygamberin ruhaniyeti, din kardeşlerinin 

fedakârlığı ile her şey göze alınmıştır. Vatanımız tek kişi kalana kadar düşmana teslim olmayacaktır. Gayret bizden 

yardım Allah’tan…” sözleri ile mücadele başlamıştır.  

Maraş’ın düşman işgalinden kurtarılmasında olağanüstü başarılar gösteren Arslanbey, bir süre sonra millî 

güçlerle birlikte Antep savunmasına da katıldı. Milli Mücadele’de gösterdiği fedakârlık ve hizmetlerinden dolayı, 

Meclis tarafından Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. 
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I. Dönem TBMM’nde Maraş Milletvekili olarak görev yapan Arslanbey, 7 Haziran 1963 yılında vefat 

etmiştir. 

Bir vefa ve kadirşinaslık örneği olarak, merhumun hatırasının yaşatılması amacıyla Büyükşehir Belediye 

Başkanı Hayrettin GÜNGÖR’ün teklifi ile Göksun İlçemizde yapımı tamamlanarak hizmete sunduğumuz millet 

konağına“ARSLANBEY MİLLET KONAĞI VE BAHÇESİ” isminin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Karar No 6- İmar plan teklifleri. 

6-1)  Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi, 599 ada, 3 nolu parselde taziye evi tanımlanmasına ilişkin 

1/5000 ölçekli imar planı ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2022/167 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu 

raporu doğrultusunda oybirliği, 

6-2) Andırın İlçesi Alanlı Mahallesi 119 ada 57, 58, 59, 62 ve 64 nolu parseller ile orman alanına ilişkin 

1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve imar planı değişikliği, 2022/168 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu 

raporu doğrultusunda oybirliği, 

6-3) Andırın İlçesi Alanlı Mahallesi 119 ada 273, 274, 275, 276, 278, 279, 281, 295, 389, 390, 396, 398, 420 

nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve uygulama imar planı değişikliği, 2022/169 sayılı 

imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oybirliği, 

6-4) Andırın İlçesi, Akifiye Mahallesi, 156 ada 43, 44, 45 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı, 

2022/170 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oybirliği, 

6-5) Göksun İlçesi Kurtuluş Mahallesi, 248 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 

2022/171 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oybirliği, 

6-6) Göksun İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 143 ada 23 nolu parsel ve batısına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değişikliği, 2022/172 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oybirliği, 

6-7) Elbistan İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 1212 ada kuzeyi, 1269 ada güneyi ve Köprübaşı Mahallesi, 409 ada 

22 nolu parsel güneyine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2022/173 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu 

raporu doğrultusunda oybirliği, 

6-8) Pazarcık İlçesi, Karabıyıklı Mahallesi, 109 ada, 1 ve 2 parsellere (eski 0 ada 165 ve 835 nolu parseller) 

ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı, 2022/174 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oybirliği, 

6-9) Pazarcık İlçesi, Şallıuşağı Mahallesi, 306 ada 27 nolu parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli 

imar planı, 2022/175 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oybirliği, 

6-10)Elbistan İlçesi Kızılcaoba Mahallesi 497 ada 29 nolu parsel, 2162 ada 1 nolu parselin batısı, 2206 ada 1 

nolu parsel ve Güneşli Mahallesi 1438 ada 30 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2022/176 

sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oybirliği, 

6-11) Onikişubat İlçesi Hasancıklı ve Kavlaklı Mahalleleri sınırları içerisinde belirlenmiş alana ilişkin 

1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı, 2022/177 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu 

doğrultusunda oybirliği, 

6-12) Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi 1431 ada 7 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı, 

2022/178 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oybirliği, 

6-13) Onikişubat İlçesi Döngele Mahallesi, 207 ada 1 ve 2 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli imar planı 

değişikliği, 2022/179 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oybirliği, 

6-14) Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi 6038 ada 2-3 nolu parsel ile 6037 ada 4-5 nolu parseller ve 

çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği, 2022/180 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu 

doğrultusunda oybirliği, 

6-15) Onikişubat İlçesi Döngel Mahallesi 273 ada 29 ve 30 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı, 

2022/181 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oybirliği, 

6-16) Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi, 4810 ada,4 parsel sayılı taşınmaza ilişkin, 1/5000 ölçekli imar 

planı, 2022/182 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oybirliği, 

ile karar verilmiştir. 
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Karar No 7- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (h) bendi kapsamında; İlimiz 

Dulkadiroğlu İlçesi, Ekmekçi Mahallesi 667 ada 8, 11, 23, 99, 102, 104, 106, 108, 112 ve 114 nolu parsellerde 

Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemelerinde kamulaştırma ve bedel tespiti davaları devam etmektedir.  

Söz konusu ada ve parsellere ilişkin inşaat maliyetlerinin 1 yıl içerisinde yaklaşık %300 artması konut ve iş 

yeri fiyatlarının çok yüksek olması, mahkemelerde hesaplanan kamulaştırma bedelinin günümüz değerlerinin altında 

kalması nedeniyle esnafımıza destek olmak ve mağduriyetlerinin giderilmesi adına ekli liste yer alan tutarlar 

üzerinden anlaşma sağlanarak devam eden dava dosyalarına esas olmak üzere feragat, sulh ve uzlaşma yapılarak 

davalardan vazgeçilmesine, diğer hususların protokolle belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki 

verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

Karar No 8- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendi kapsamında mülkiyeti 

Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Göksun İlçesi, Büyükkızılcık Mahallesi 283 ada 26 nolu parselde kayıtlı 

taşınmazda ekli krokide belirtilen 1.150,00 m²’lik kısmın ''sağlık tesisi'' (ASM, 112, ASHİ vb.) olarak kullanılmak 

üzere Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü adına süresiz tahsisi ve bu hususta protokol imzalamak üzere Büyükşehir 

Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


