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TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

Toplantı Tarihi /Sayısı 24 Şubat 2021-02 

Birleşim/Oturum: 1. Birleşim / 1. Oturum 

ALINAN KARARLAR 

Karar No 1- Taşınmazların devri veya kiraya verilmesi için;  

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26’ıncı maddesine istinaden; Yunus Emre 

Sabit Pazar yerinin dışında kalan 32 ve 35 nolu iş yerinin hasılat paylaşımı üzerinden %1+ KDV 

oranında 5 yıla kadar AKBEL AŞ’ye devrine, 

b) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 75’inci maddesine istinaden mülkiyeti Büyükşehir 

Belediyemize ait İlimiz Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi 9683 ada 4 nolu parsel ve 1346 ada 128, 

129, 131, 132, 133 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların satışı veya AKBEL AŞ’nin kurumumuz 

kayıtlarında yer alan alacaklarının SGK’ ya olan borçlarına karşılık SGK’ya mahsuben devrine, 

c) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendine istinaden KAFUM 

içerisinde bulunan üç adet taşınmazın (Tematik Park’ın bakım ve kontrolünü de içerecek şekilde) 10 

yıla kadar kiraya verilmesine, 

d) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendine istinaden; İlimiz 

Çağlayancerit İlçesi, Cumhuriyet (Helete) Mahallesi 491 ada, 43 nolu parselde kayıtlı Soğuk Hava 

Deposunun 10 yıla kadar kiraya verilmesine, 

oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

Karar No 2- Kredi ve teminat mektubu limitinin değiştirilmesi için; 

             a) Belediyemiz nakit ihtiyacını karşılamak üzere kamu veya özel sermayeli bankalardan 

gerektiğinde 100 Milyon TL kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine, 

b) Belediyemiz Kahramanmaraş Vakıflar Bankası Çarşı Şubesindeki 20 Milyon TL teminat 

mektubu limitinin 30 Milyon TL’ye çıkarılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine,  

oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

c) KASKİ Genel Müdürlüğünün İlimiz muhtelif yerleşim yerlerinde yapılacak işler ve diğer mal 

alımları, hizmet alımları borç ödemeleri ve zorunlu ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankası, kamu 

veya özel sermayeli bankalardan 28.500.000 TL kredi kullanımı için KASKİ Yönetim Kuruluna yetki 

verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

Karar No 3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38’inci maddesinin (g) bendine istinaden; Akbel 

A.Ş’nin yapacağı yatırımlar için Kamu ve Özel Sermayeli Bankalardan Büyükşehir Belediyemiz 

kefaleti karşılığı nakdi veya teminat mektubu şeklinde kredi veya teminat mektubu kullanılmasına, 

kullanılacak kredilere veya teminat mektuplarına müşterek borçlu ve müteselsil kefil olunması, kredi 

veya teminat mektubuna ilişkin her türlü sözleşme ve evrakı imzalaması için Büyükşehir Belediye 

Başkanına yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

Karar No 4- Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan 77 

adet ekmek satış büfesinin hasılat paylaşımı üzerinden % 1+KDV oranında 5 yıllığına AKBEL A.Ş.’ye 

devrine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

Karar No 5- Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca güvenlik 

yolu olarak yapımı tamamlanan Çağlayancerit ve Nurhak İlçesi arasındaki 25,696 km’lik yolun 

Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğuna alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

Karar No 6- l50 adet (S) Plaka'nın l0 yıla kadar kiralama usulüyle ihalesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

Karar No 7- Atıksuların atıksu toplama sistemine ve/veya kanalizasyona bağlantı ve deşarj 

ilkeleri ve boşaltım izni esaslarını ve bu tesislerinin kullanımı ve muhafazasına dair gerekli olan hukuki 

ve teknik esasları belirlemek üzere KASKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin kabulüne 

oybirliği ile karar verilmiştir. 
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Karar No 8- 3194 Sayılı Kanunun 21’inci maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu’nun 7’nci maddesinin (g) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesine 

istinaden İlimiz, Dulkadiroğlu İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde yer alan Tarihi Kapalı Çarşı cephe 

iyileştirmesi (Ulu Camii-İş Bankası arası) işinin yapılması ve yapılacak harcamaların tamamının 

belediyemizce karşılanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

Karar No 9- İmar plan teklifleri; 

a) Dulkadiroğlu İlçesi, Aksu Mahallesi 1207 ada 9 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan 

değişikliği, 2021/22 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

b) Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi 504 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan 

değişikliği, 2021/23 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

c) Pazarcık İlçesi, Yukarıpazarcık Mahallesi 231 ada 1 ve 2 nolu parseller ile  236 ada 1 ve 2 

nolu parsellerin arasında kalan kadastro yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği, 2021/24 sayılı 

imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

d) Dulkadiroğlu İlçesi, Dereli Mahallesi 7485 ada 1 nolu parsel, 7486 ada 1 nolu parsel, 7487 

ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller, 7488 ada 1-2 nolu parsel, 7489 ada 1 nolu parsel, 7490 ada 1-2-3-4-

5-6 nolu parseller ve yollara ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği, 2021/25 sayılı imar ve bayındırlık 

komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

e) Göksun İlçesi, Yantepe Mahallesi 104 ada 2 nolu parsel, 110 ada 1-2 nolu parsellere ilişkin 

1/5000 ölçekli planı değişikliği, 2021/26 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda 

oyçokluğu, 

f) Onikişubat İlçesi, Karamanlı Mahallesi 3929 ada 1 nolu parsele trafo eklenmesine ilişkin 

1/1000 ölçekli planı değişikliği, 2021/27 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda 

oyçokluğu, 

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

ilişkin 1/5000 planı değişikliği, 2021/28 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda 

oyçokluğu, 

h) Göksun İlçesi, Değirmendere Mahallesi 542 nolu parsel ilişkin 1/1000 ölçekli plan 

değişikliği, 2021/29 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

ı) Onikişubat İlçesi şehrin muhtelif yerlerine (Dm01-tr33, Dm09-tr22, Dm09-tr11/1, Dm10-

tr32, Dm11-tr07, Dm11-tr13, Dm11-tr21, Dm19-tr12) trafo eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan 

değişikliği, 2021/30 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

j) Pazarcık İlçesi uygulama imar plan notlarına asma katlar ile ilgili madde eklenmesine ilişkin 

1/1000 ölçekli plan değişikliği, 2021/31 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda 

oyçokluğu, 

k) Elbistan İlçesi, Büyükyapalak Mahallesinde enerji nakil hattına ilişkin 1/5000 ölçekli plan 

değişikliği, 2021/32 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

l) Elbistan ilçesi, Büyükyapalak Mahallesi 3890 nolu parsel ve 4404 ada 1 nolu parselde 1/1000 

ölçekli planı değişikliği, 2021/33 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

m) Elbistan ilçesi, Büyükyapalak Mahallesi 2819 nolu parselde1/1000 ölçekli plan değişikliği, 

2021/34 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

n) Göksun İlçesi, Kanlıkavak Mahallesi 151, 152, 153, 154, 155, 158, 209 ve 210 nolu 

parsellerde 1/1000 ölçekli planı değişikliği, 2021/35 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

o) Ekinözü İlçesi, Ekinözü Mahallesi 6094 nolu parselde 1/1000 ölçekli planı değişikliği, 

2021/36 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

p) Göksun İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 274 ada 80 nolu parsel, 599 ada 4, 5, 6 nolu parseller ve 

600 ada 3, 4 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/37 sayılı imar ve bayındırlık 

komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 
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r) Onikişubat İlçesi, Karamanlı Mahallesi 5133 Ada Kuzeyi, 5140 Ada Batısında 1/5000 ölçekli 

planı değişikliği, 2021/38 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

s) Onikişubat İlçesi, Karamanlı Mahallesi 6622 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli plan 

değişikliği, 2021/39 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

t) Elbistan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi 410 ada 1 nolu parsel ve 902 ada 1 ve 2 nolu parsel 

üzerinde yurt alanı yapılabilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği, 2021/40 sayılı 

imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

ile karar verilmiştir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


