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TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

Toplantı Tarihi /Sayısı 19 Ocak 2021-01 

BirleĢim/Oturum: 1. BirleĢim / 1. Oturum 

Karar No 1- Denetim Komisyonu’nun 5 kiĢiden oluĢmasına, bu doğrultuda yapılan liste usulü 

gizli oylama neticesinde; Ramazan KĠBAR, Harika Fatma AÇIKSARI, Ayfer ÇERÇĠ, Emine DUMAN 

ve Kazım KILINÇ’ın Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmesine karar verilmiĢtir. 

Karar No 2- SözleĢmeli olarak çalıĢtırılacak personele aynı maddede gösterilen %25 tavan 

ücretini geçmemek üzere sözleĢmeli personel ücreti belirleme konusunda belediye baĢkanına yetki 

verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

             Karar No 3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (d) bendine istinaden Ġller 

Bankasından;  

                a) Ġtfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 Milyon TL, 

b) Temel ve Asfalt Sathi Kaplama iĢi için 68 Milyon TL, 

c) Asfalt Yama iĢi için 22 Milyon TL, 

d) Önsen Yolu ve Köprüsü yapımı iĢi için 50 Milyon TL, 

e) Bitüm Malzemeleri Alımı iĢi için 10 Milyon TL, 

f)  Ilıca Hamam ve Turizm Konaklama Tesis yapımı iĢi için 12 Milyon TL, 

g) Türkoğlu Otopark ve Meydan yapımı iĢi için 4 Milyon TL,  

h) Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Çevre Düzenlemesi iĢi için 9 Milyon TL 

    Kredi alınması ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesine oyçokluğu ile karar 

verilmiĢtir. 

Karar No 4 - 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu’nun 26’ıncı maddesine istinaden; 

a) Dulkadiroğlu Ġlçesi, YeniĢehir Mahallesi 244 ada 169 nolu parsele isabetli YeniĢehir Kapalı 

Otoparkının 10 yıla kadar kiraya verilmesine oyçokluğu. 

b) Pazarcık Ġlçesi ġehit Ġlhan ĠLMEÇ Parkının bakım, onarım, peyzaj, temizlik ve 

her türlü iĢletme hakkının Pazarcık Belediyesine 10 yıllığına bedelsiz devrine oybirliği,  

ile karar verilmiĢtir. 

Karar No 5- 5957 Sayılı Sebze ve Meyve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin 31’inci 

maddesinin 3’üncü fıkrasına istinaden,  OnikiĢubat Ġlçesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali 2021 yılına ait 

1 yıllık kiralama bedeli olarak her bir dükkan için teminat miktarının 11.508,00.-TL olarak 

belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

Karar No 6- Ġmar Plan değiĢiklikleri. 

a) Dulkadiroğlu Ġlçesi, Bulanık Mahallesi 1151 nolu parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli imar planı 

değiĢikliği, 2021/1 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

b) Dulkadiroğlu Ġlçesi, Aksu Mahallesi (Hacı Mustafa Mah.) 923, 924 ve 934 nolu parsellere 

iliĢkin 1/1000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 2021/2 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

c) Çağlayancerit ve Nurhak Ġlçesi, Mahalle Sınırları ile ilgili teklif, 2021/3 sayılı imar ve 

bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

d) Pazarcık Ġlçesi, Karaçay Mahallesi 0 ada 548 nolu parsel üzerinde trafo alanı 

tanımlanmasına iliĢkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değiĢikliği, 2021/4 sayılı imar ve bayındırlık 

komisyon raporu doğrultusunda oybirliği, 

e) Türkoğlu Ġlçesi, Kılılı Mahallesi 335 ada 1 nolu parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli plan 

değiĢikliği, 2021/5 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

f) Dulkadiroğlu Ġlçesi, Çiğli Mahallesi 165 ada 9 nolu parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli plan 

değiĢikliği, 2021/6 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

g) Dulkadiroğlu Ġlçesi, FerhuĢ Mahallesi 567 ada 7 nolu parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli plan 

değiĢikliği, 2021/7 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

h) Göksun Ġlçesi, Yenimahalle Mahallesi 535 ada 4 nolu parsel ve 379 ada 6 nolu parsele 

iliĢkin 1/1000 ölçekli plan değiĢikliği, 2021/8 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda 

oyçokluğu, 

i) Göksun Ġlçesi, Harbiye Mahallesi 292 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 67, 68, 76, 77 ve 85 nolu 

parsellerde 1/1000 ölçekli plan değiĢikliği, 2021/9 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 
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j) Türkoğlu Ġlçesi, Merkez Mahallesi 3763, 3764, 3765 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli plan 

değiĢikliği, 2021/10 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

k) Elbistan Ġlçesi, Sevdilli Mahallesi 193 ada 3 nolu parselde 1/5000 ölçekli plan değiĢikliği, 

2021/11 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

l) Elbistan Ġlçesi, Topallı Mahallesi 158 ada 41 nolu parselde 1/5000 ölçekli plan değiĢikliği, 

2021/12 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

m) Göksun Ġlçesi, Yenimahalle Mahallesi 378 ada 4, 5, 6, 9, 27, 28 nolu parseller ve 384 ada 1 

nolu parselde 1/5000 ölçekli plan değiĢikliği, 2021/13 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

n) Türkoğlu Ġlçesi, Merkez Mahallesi 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 

553 ve 554 nolu adalar üzerinde Hmax ve yapı yaklaĢma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine iliĢkin 

hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değiĢikliği, 2021/14 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

o) OnikiĢubat Ġlçesi, Ilıca Mahallesi 112 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli plan değiĢikliği, 

2021/15 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

p) OnikiĢubat Ġlçesi, Kılavuzlu Mahallesi 9080 ada 1 nolu parsel ve 8621 ada 1 nolu parsele 

iliĢkin 1/5000 ölçekli plan değiĢikliği, 2021/16 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

r) OnikiĢubat Ġlçesi, PınarbaĢı Mahallesi (Maarif Mah.) 3902 ve 3856 nolu orman parsellerine 

iliĢkin 1/1000 ölçekli plan değiĢikliği, 2021/17 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

s) Türkoğlu Ġlçesi, Kılılı Mahallesi 353 ada 1 nolu parsel üzerinde sanayi alanı tanımlanmasına 

iliĢkin hazırlanan 1/5000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 2021/18 sayılı imar ve bayındırlık komisyon 

raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

t) OnikiĢubat Ġlçesi, PınarbaĢı Mahallesi 7889 ada batısı ve kuzeyi ile Üngüt Mahallesi (eski) 

1167 nolu parsele iliĢkin 1/5000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 2021/19 sayılı imar ve bayındırlık 

komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

u) OnikiĢubat Ġlçesi, PınarbaĢı Mahallesi 7870 ada batısı ve 7155 ada 1 nolu parselde 1/5000 

ölçekli plan değiĢikliği, 2021/20 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

v) OnikiĢubat Ġlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notunda değiĢiklik yapılması, 

2021/21 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

Ġle karar verilmiĢtir. 

Karar No 7- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) 

bendine göre KASKĠ ile KĠPAġ Aġ. arasında feragat, sulh ve uzlaĢma yapılarak davalardan 

vazgeçilmesine, yapılacak bir protokolle ilgili Ģirketle uzlaĢılan tutarın KASKĠ hesabına yatırılması ve 

diğer hususların belirlenmesi için KASKĠ Genel Müdürüne yetki verilmesine oyçokluğu ile karar 

verilmiĢtir. 

Karar No 8- KASKĠ içme suyu ve atık su ücret tarifeleri yönetmeliğinde değiĢiklikler 

yapılarak; abonelik türleri, içme suyu ve atık su (KSUB) ücret tarifeleri ve uygulama gurupları, tarife 

uygulamalarına esas su tüketim kademeleri ve diğer ücretlerin ekte sunulduğu Ģekliyle belirlenmesine 

oy çokluğu ile karar verilmiĢtir. 

Karar No 9- Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden pandemi nedeni ile 

15 Aralık 2020 tarihinden itibaren umumi hıfzıssıhha kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulanlardan 

faaliyetlerinin durdurulduğu günlerle orantılı olarak kira ve ecrimisil ücretinin alınmaması, faaliyeti 

kısıtlananlardan ise kısıtlanan günlerle orantılı olarak kira ve ecrimisil ücretlerine %25 indirim 

uygulanmasına oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

Karar No 10- 2021 Yılı Dulkadiroğlu Belediyesi Gelir Tarifesine Savunma Sanayi Harç 

Muafiyetine iliĢkin bir madde eklenerek ilgili maddeye “Savunma sanayi müsteĢarlığından alınacak 

proje onayına istinaden gerçekleĢtirilecek savunma alanındaki yatırımların belediyemizce muaf 

tutulacaktır.” Ģeklinde not eklenmesine oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

              Karar No 11- Elbistan Ġlçesi Çiçek Mahallesi “KEMAL KILIÇDAROĞLU BULVARI” 

isminin, “MĠLLĠ ĠRADE BULVARI” olarak değiĢtirilmesine oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 


