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TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

Toplantı Tarihi /Sayısı 26 Mayıs  2021-05 

BirleĢim/Oturum: 1. BirleĢim / 1. Oturum 

ALINAN KARARLAR 

Karar No 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42’nci  maddesi, 5393 

sayılı Belediye Kanunu’nun 64’üncü maddesi ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 

40’ıncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda BüyükĢehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Kesin 

Hesabı kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiĢtir.   
Karar No 2- BüyükĢehir Belediye Meclisinin 25.07.2017 tarih ve 2017/444 sayılı Meclis 

Kararı ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) adına tahsis edilen Ġlimiz OnikiĢubat Ġlçesi, PınarbaĢı 

Mahallesi 4300 nolu parseldeki taĢınmazın tahsisinin iptali oybirliği ile karar verilmiĢtir. 

Karar No 3- Belediyemiz kiracılarına destek sağlanması için;         

a) Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden kira ve ecrimisil alınması konulu 

19 Ocak 2021/01- 09 nolu meclis kararımızın 15 Aralık 2020 tarihinden itibaren faaliyeti kısıtlanan 

veya olumsuz etkilenenlerden %25 indirimli kira ve ecrimisil alınır Ģeklinde revize edilmesi,  29 Nisan - 

17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan tam kapanma süresince kiracılarımızdan kira ve ecrimisil 

alınmaması, 

b) Rezerv Yapı Alanında bulunan mülga Ġl Özel Ġdaresi binasının tahliye ve yıkımı yapılacak 

olup, baĢkanlığımız mülkiyetinde bulunan ve idaremiz kiracısı olan iĢyerlerine taĢınma yardımı olarak 

2021 Yılı Ocak Ayı kira bedeli esas alınmak üzere 2 (iki) kira bedeli tutarın sosyal yardım kapsamında 

ödenmesine, 

 oybirliği ile karar verilmiĢtir. 

Karar No 4- Kapıçam ġehir Mezarlığı ve ġeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığındaki aile mezarlığı 

sıralı defin alanında; Cenaze anında verilecek; tek mezar yeri ücretsiz, ikinci mezar yeri 2.500 TL, 

üçüncü mezar yeri 4.000 TL, dördüncü mezar yeri 6.000 TL olarak 2021 yılı bütçe tarifesine 

eklenmesine, söz konusu mezarlıklardaki “Mezar Üst Yapıları” belediyemizce ücretsiz yapıldığından 

cenaze yakınları tarafından talep edilmesi halinde“Mezar Üst Yapı” ücretinin 250 TL olarak 

belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

Karar No 5- Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde bulunan 1, 2 ve 4 nolu iĢyerlerinin eski 

müstecirlerden ATS Yemekçilik, Bekir SOĞANCI ve Murat KANE'nin ĠĢyerlerinin kira süresi 

06.09.2020 tarihinde sona ermesine rağmen ATS Yemekçilik ve Murat KANE 18.12.2020, Bekir 

SOĞANCI ise 25.12.2020 tarihinde belediyemize iĢyerini teslim etmiĢlerdir. Bu nedenle ATS 

Yemekçilik için 23.484,25 TL, Bekir SOĞANCI için 24.003,67 TL ve Murat KANE için 24.865,67 TL 

güncel ecrimisil borcu tahakkuk ettirilmiĢ olup söz konusu müstecirler tarafından itiraz edilmiĢtir. 

Müstecirler tarafından KahramanmaraĢ Ġdare Mahkemesine açılan davalara esas olmak üzere, 5393 

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

uzlaĢma yapılarak, iĢ bu açmıĢ oldukları davalardan vazgeçmeleri Ģartıyla, sezon baĢlangıcı olan 

17.01.2021 tarihinden önce belediyemize iĢyerlerini teslim ettikleri, dolayısıyla iĢgalci oldukları 

dönemde ticari faaliyette bulunamadıkları da göz önünde bulundurularak, tahakkuk ettirilen ecrimisil ve 

yasal faizlerin alınmaması, 26.05.2021 tarihi itibariyle yapılacak protokolle müstecirlerin kiracılık 

sıfatının sona erdirilmesi, diğer hususların protokolle belirlenmesi için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına 

yetki verilmesine oyçokluğu karar verilmiĢtir. 

Karar No 6- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin (i) bendi ile 237 sayılı TaĢıt 

Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrasına istinaden; Sağlık Bakanlığı Acil Yardım Hizmetleri 

Genel Müdürlüğünden 10 adet aracın Ģartsız ve bedelsiz olarak Ġtfaiye Hizmetlerinde kullanılmak üzere 

Belediyemiz adına hibe talebine oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

Karar No 7- 30 adet (T) Ticari Plakanın 10 yıla kadar kiralama ihalesine oyçokluğu ile karar 

verilmiĢtir. 

Karar No 8- OnikiĢubat Ġlçesi Avgasır Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Köseler ve 

Altıparmak Küme Evleri isminin “Şehit Polis Ahmet UNKUN Küme Evleri” olarak değiĢtirilmesine 

oybirliği ile karar verilmiĢtir. 
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Karar No 9- İmar plan teklifleri; 

a) Türkoğlu Ġlçesi, ġekeroba Mahallesi 299 ada 1, 2, 3, 5 nolu parseller, 818 ada 1, 2 nolu 

parseller ve 803 ada 1 nolu parsellere iliĢkin 1/5000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 2021/85 sayılı imar 

ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

b) Andırın Ġlçesi, Yenimahalle Mahallesi 169 ada 30, 31 nolu parseller ve 175 ada 34, 43, 44 nolu 

parseller ile PınarbaĢı Mahallesi 123 ada 52 nolu parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 

2021/86 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

c) Göksun Ġlçesi, Yenimahalle Mahallesi 404 ada 1 nolu parsel, 427 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu 

parseller 429 ada 1, 2, 3 nolu parseller 546 ada 4, 5 nolu parseller 393 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellere 

iliĢkin 1/1000 ölçekli ilave imar planı ve uygulama imar planı değiĢikliği, 2021/87 sayılı imar ve 

bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

d) OnikiĢubat Ġlçesi, Hayrullah Mahallesi 6620 ada 3 nolu parselde 1/1000 ölçekli imar planı 

değiĢikliği, 2021/88 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

e) OnikiĢubat Ġlçesi, Hacımustafa Mahallesi 112 ada 41,43 ve 50 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli 

imar planı, 2021/89 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

f) Dulkadiroğlu Ġlçesi, ġeyhadil Mahallesi 5519 ada 3 nolu parsele iliĢkin hazırlanan 1/1000 

ölçekli imar planı değiĢikliği, 2021/90 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda 

oyçokluğu, 

g) Dulkadiroğlu Ġlçesi, YeniĢehir Mahallesi 609 ada 2,4 ve 5 nolu parseller, YeniĢehir Mahallesi 

2171 Ada 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 nolu parseller ile 4381 ada 6 parselde 1/5000 ölçekli imar planı 

değiĢikliği Ġle 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı, 2021/91 sayılı imar ve bayındırlık komisyon 

raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

h) OnikiĢubat Ġlçesi, Döngele Mahallesi 143 ada 372 nolu parsel batısında 1/1000 ölçekli imar 

planı değiĢikliği, 2021/92 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

i) Türkoğlu Ġlçesi, Ceceli Mahallesi 192 ada 4 nolu parsele iliĢkin hazırlanan 1/5000 ölçekli imar 

planı değiĢikliği, 2021/93 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

j)  OnikiĢubat Ġlçesi, Hacıbayramveli Mahallesi 1015 ada 2 nolu parselde 1/5000 ölçekli imar 

planı değiĢikliği, 2021/94 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

k) Ekinözü Ġlçesi, Öztürk Mahallesi 469 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 

2021/95 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

l) Göksun Ġlçesi, PınarbaĢı Mahallesi 272 ada 23 nolu parselde 1/5000 ölçekli imar planı 

değiĢikliği, 2021/96 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

m) OnikiĢubat Ġlçesi Barbaros Mahallesi 209 ada 8 nolu parsele iliĢkin 1/5000 ölçekli imar planı 

değiĢikliği, 2021/97 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

n) OnikiĢubat Ġlçesi, PınarbaĢı Mahallesi, 6676 ada 17 nolu parselde 1/5000 Ölçekli imar planı 

değiĢikliği, 2021/98 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

o) OnikiĢubat Ġlçesi Hayrullah Mahallesi 6306 ada 30 ve 31 parsellerde 1/5000 Ölçekli imar planı 

değiĢikliği, 2021/99 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

p) OnikiĢubat Ġlçesi, PınarbaĢı Mahallesi 6812 ada 4 nolu parselde 1/5000 ölçekli imar planı 

değiĢikliği, 2021/100 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

r) Dulkadiroğlu Ġlçesi FerhuĢ Mahallesi, 1575 ada 1 nolu parsele iliĢkin 1/5000 ölçekli imar planı 

değiĢikliği, 2021/101 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

s) Dulkadiroğlu Ġlçesi YeniĢehir Mahallesi, 7710 ada 1 nolu parsele iliĢkin 1/5000 ölçekli imar 

planı değiĢikliği, 2021/102 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

t) Dulkadiroğlu Ġlçesi, Karacasu Mahallesinde 1/1000 Ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar 

planı plan notlarında değiĢiklik yapılması, 2021/103 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 
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u)  Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi 5434 ada 1 nolu parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli 

imar planı değiĢikliği, 2021/104 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

v) OnikiĢubat Ġlçesi, Hacımustafa Mahallesi 1/5000 ölçekli imar planı değiĢikliğine yapılan 

itirazlar, 2021/105 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

y) OnikiĢubat Ġlçesi, Hacımustafa Selimiye (Türkoğlu Araplar), Altınova, Hacıağalar ve Dadağlı 

Mahalleleri sınırları dâhilindeki alanlara iliĢkin 1/5000 ölçekli ilave imar planı itirazları, 2021/106 sayılı 

imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

z) Elbistan Ġlçesi, Kümbet Mahallesi 1085 ada 1 nolu parsele iliĢkin 1/5000 ölçekli imar planı 

değiĢikliği, 2021/107 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

      ile karar verilmiĢtir. 

Karar No 10- Ġlimiz Çağlayancerit Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi (Helete Mahallesi) 491 ada 43 

nolu parselde kayıtlı taĢınmaz üzerinde bulunan, soğuk hava deposunun, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) ve aynı Kanunun 75’nci maddesinin (d) bendine istinaden; 

Çağlayancerit Belediyesine 10 yıllığına tahsis edilmesi ve diğer Ģartların protokolle belirlenmesi 

suretiyle BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


