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TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

Toplantı Tarihi /Sayısı 16 Eylül 2022/09 

BirleĢim/Oturum: 1. BirleĢim / 1. Oturum 

BüyükĢehir Belediye Meclisi; 16 Eylül 2022 Cuma günü Saat 14:00’da toplanmıĢ, toplantı için yeter sayı 

olduğu anlaĢılması üzerine yaptığı toplantıda aĢağıdaki kararları almıĢtır.  

ALINAN KARARLAR 

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

 a) Andırın Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine ekli listede yer alan ödeneklerin eklenmesine, (Ek-1) 

b) Pazarcık Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine ekli listede yer alan ödeneklerin eklenmesine  (Ek-2) 

oybirliği ile karar verilmiĢtir. 

Karar No 2- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18’inci maddesinin (g) bendine istinaden;  Ġlimiz Elbistan Ġlçesi 

DerviĢçimli Mahallesi 102 ada 46 nolu parselde kayıtlı Ġbrahim Oğlu Ġbrahim DOĞAN adına kayıtlı 1780,00 m² lik 

taĢınmazın BüyükĢehir Belediyemiz adına bedelsiz olarak hibe edilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.  

Karar No 3- Doğal miras konusunda eĢsiz güzelliklere sahip olan Ģehrimizin en önemli Doğal miraslarından 

biriside OnikiĢubat Ġlçemiz “YeĢilgöz” obruğu ve alanıdır. Edebiyat Yolu üzerinde yer almakta olup, değiĢen renginin 

açıklanamaması nedeniyle “gizemli cennet” olarak da anılan tabiat harikası alan geçmiĢten günümüze kadar doğal güzelliği 

korunarak gelmiĢ ve cazibesi her geçen artarak devam etmektedir. 

Söz konusu alanın, Ģehir turizmine kazandırılması ve doğal güzellikleri korunması ve değerinin ortaya çıkarılarak 

hizmet ve turizm kapasitesinin artırılması amacıyla yapılacak projeye istinaden, alanın bir bölümünün tescil ve kullanım 

hakları BüyükĢehir Belediyemiz iĢtirakine geçmiĢtir. Ancak yapılacak proje bütünlüğü açısından sosyal donatı, ilave park, 

otopark, tesis ve turizm alanına gerek duyulmaktadır.  

 Belirtilen nedenlerden dolayı,“YeĢilgöz” alanı ve çevresinde toplamda bu amaçla 10 bin m² alana kadar taĢınmaz 

satın alınması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetkisi verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiĢtir.  

Karar No 4- 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesi (e) 

bendi ve 75 inci maddesi (d) bendi, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu’nun 26’ncı maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45’inci maddesi ile mezkur Kanunların uygulama yönetmelikleri kapsamında mülkiyeti 

BüyükĢehir Belediyemize ait olan Ġlimiz Göksun Ġlçesi Cumhuriyet Mahallesi 141 ada 25 parsel numaralı 15.750,41 m² 

yüzölçümlü taĢınmaz ile mülkiyeti DSĠ adına kayıtlı Cumhuriyet Mahallesi 124 ada 24 parsel numaralı 12.955,55 m² 

yüzölçümlü taĢınmazın, mevcut DSĠ binalarının m² gözetilerek BüyükĢehir Belediyemizce yapılması ve trampa ile devire 

konu olan söz konusu taĢınmazların kıymet takdir iĢlemlerinin yürütülmesi ve belirlenmesi doğrultusunda Encümene yetki 

verilmesine aynı zamanda yapılacak protokol ve sözleĢmelerde BüyükĢehir Belediye BaĢkanı'na yetki verilmesi oyçokluğu 

ile karar verilmiĢtir.  (Ek-3) 

Karar No 5-  

      a) KASKĠ Genel Müdürlüğünce Ġller Bankasından “Çağlayancerit Helete Ġçmesuyu ve Kanalizasyon ĠnĢaatı 

iĢi”nde kullanılmak üzere 65 Milyon TL kredi kullanımı hususunda BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesine 

oyçokluğu ile karar verilmiĢtir.   

b) KASKĠ Genel Müdürlüğünce Ġller Bankasından Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 

Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı ĠĢi için 10 Milyon TL kredi kullanımı hususunda BüyükĢehir Belediye BaĢkanına 

yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiĢtir.   

c) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67’inci maddesine istinaden BüyükĢehir Belediyemizce yapımı planlanan 

Stadyum Yapım ĠĢinin inĢaat aĢaması ve inĢaat sonrası yapı denetim, kontrollük, danıĢmanlık hizmetlerinin yıllara sari 

olarak yapılabilmesi için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiĢtir.   

d) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68'inci maddesinin (e) bendine istinaden belediyemiz nakit ihtiyacını 

karĢılamak üzere kamu veya özel sermayeli bankalardan 150 Milyon TL kredi kullanımı hususunda BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanına yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiĢtir.   

e) ArmadaĢ Genel Kurulunda Belediyemizi temsilen BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesine 

oyçokluğu ile karar verilmiĢtir.   

f)  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci 

fıkrasında; "(2) (Değişik:29/11/2018-7153/25 md.) Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve İdare; danışmanlık, 

yazılım, araştırma, her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım 

planı çalışmalarını, her tür ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işlerini ve dönüşüm uygulamalarını Bakanlığın 
bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştirakleriyle ve 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile 

akdedecekleri protokoller çerçevesinde 2886 sayılı Kanuna ve 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın ortak hizmet 
uygulamaları suretiyle de gerçekleştirebilir." denilmekte olup İlimizde yürütülecek Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 
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kapsamında Belediyemiz ile söz konusu kurum, kuruluĢ ve bunların iĢtirakleriyle ve 4734 sayılı Kanun kapsamındaki 

idareler arasında Protokol akdedilmesi amacıyla BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesine oyçokluğu ile karar 

verilmiĢtir. 

Karar No 6- BüyükĢehir Belediye Meclisinin 10 Mart 2022 tarih ve 2022/03-07 sayılı kararının iptal edilerek, 

Elbistan Yetim Koordinasyon merkezinin Elbistan Belediyesine tahsisine ve KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi ve 

Elbistan Belediyesince ortaklaĢa iĢletilmesine oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

             Karar No 7-  

a) TaĢıt Kanunu’nun 10’uncu maddesine istinaden Ġtfaiye ve diğer hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet 

hizmet aracı alınmasına oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

b) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67’nci maddesi doğrultusunda gelecek yıllara yaygın hizmet 

yüklenmeleri kapsamında 12 ay (1 Nisan 2023 - 31 Mart 2024) süreye kadar araç kiralama iĢinin yapılmasına 

oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

Karar No 8- Bir vefa ve kadirĢinaslık örneği olarak, 1963-1967 yılları arasında Göksun Belediye BaĢkanlığı 

yapmıĢ merhum Celal ERZURUM’un hatırasının yaĢatılması amacıyla Göksun Ġlçemizde yapımı tamamlana Göksun Ģehir 

meydanına  “Celal Erzurum Parkı” isminin verilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir. 

Karar No 9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Belediyemiz personelinden KazanılmıĢ Hak Aylığı 

Derecesi ile Kadro Derecesi arasında fark olanlar için (III) Sayılı Cetvel, Belediyemizin norm kadro ihtiyacını karĢılamak 

üzere ise (II) Sayılı Cetvelin kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. (Ek-4) 

Karar No 10- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesine istinaden,  Ġlimiz, Dulkadiroğlu Ġlçesi, 

Doğukent (Dereli - Sarıkaya) Mahallesi sınırları içerisindeki 31,87 hektarlık alanda konut alanları, sanayi alanları, ticaret 

alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluĢturmak, 

eskiyen kent kısımlarını yeniden inĢa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine 

karĢı tedbirler almak amacıyla yazımız eki koordinatlı kroki ve uydu görüntüsü ile belirlenen alanın Kentsel DönüĢüm ve 

GeliĢim Proje Alanı (KDGPA) ilan edilmesine oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. (Ek-5) 

Karar No 11- Ġmar plan teklifleri. 

11.1. Dulkadiroğlu Ġlçesi, Peynirdere Mahallesi 158 ada 6 nolu parsel, 160 ada 11 nolu parsel ve 103 ada 1 nolu 

parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli imar planı, 2022/183 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.2.  Andırın Ġlçesi YeĢilyurt Mahallesi 175/1, 178/5 nolu parseller, 108, 137, 138 adalar ve Yenimahalle 

Mahallesi 177 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellere iliĢkin 1/1000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 2022/184 sayılı imar ve 

bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.3. Elbistan Ġlçesi, Demircilik/Cumhuriyet Mahallesi, 194 ada, 13, 36, 37 ve 39 nolu parsellere iliĢkin 1/1000 

ölçekli imar planı değiĢikliği, 2022/185 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.4. Türkoğlu Ġlçesi, Türkoğlu (Merkez) Ġstasyon Mahallesi, 536 ada,18 nolu parsel sayılı taĢınmaza iliĢkin, 

1/1000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 2022/186 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.5. OnikiĢubat Ġlçesi, Karamanlı Mahallesi 1129 ada 13 nolu parseldeki sağlık alanına iliĢkin 1/1000 ölçekli 

imar planı değiĢikliği, 2022/187 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.6. OnikiĢubat Ġlçesi, PınarbaĢı Mahallesi 3066 ada 2 nolu parsel, 3069 ada 1 nolu parsel, 2850 ada 1 nolu 

parsel, 2866 ada 2 nolu parsel ve bir kısım kamuya terkli alanda 1/5000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 2022/188 sayılı imar 

ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.7. AfĢin Ġlçesi, Kale Mahallesi 853 ada 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ve 26 nolu parsele iliĢkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değiĢikliği, 2022/189 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.8. OnikiĢubat Ġlçesi, Karamanlı Mahallesi 3339 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 

2022/190 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.9. OnikiĢubat Ġlçesi, Karamanlı Mahallesi 5969 ada 1 nolu parsel ve Hayrullah Mahallesi bir kısım kamuya 

terkli alanda 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 2022/191 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

11.10. AfĢin Ġlçesi, Kale Mahallesi, 1333 ada 1 nolu parsel ve alpaslan mahallesi 1067 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu 

parseller 1/5000 ölçekli imar planı değiĢikliği itirazı, 2022/192 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda 

oyçokluğu, 

11.11. Pazarcık Ġlçesi, Cengiz Topel Mahallesi 747 ve 748 nolu adalar ve çevresine iliĢkin 1/5000 ölçekli imar 

planı değiĢikliği, 2022/193 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oybirliği, 

11.12. OnikiĢubat Ġlçesi, Hayrullah Mahallesi 8859 ada kuzeyi ve 8861 ada doğusu 1/1000 ölçekli imar planı 

değiĢikliği talebi, 2022/194 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 
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11.13. Türkoğlu Ġlçesi, Merkez Mahallesi 3826 nolu parsele iliĢkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değiĢikliği, 2022/195 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.14. Dulkadiroğlu Ġlçesi ġeyhadil Mahallesi 3539 ada 1 ve 14 nolu parsel kuzeyine iliĢkin 1/1000 ölçekli imar 

planı, 2022/196 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.15. OnikiĢubat Ġlçesi, PınarbaĢı Mahallesi, 7879 ada, 11, 12, 14, 15 ve 16 nolu parsellere iliĢkin 1/1000 ölçekli 

imar planı değiĢikliği, 2022/197 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.16. OnikiĢubat Ġlçesi, PınarbaĢı Mahallesi 6449 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 6448 ada 1 ve 2 nolu parsellerde 

1/1000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 2022/198 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.17. OnikiĢubat Ġlçesi, Serintepe Mahallesi 1905 ada 9 nolu parsel güneyi ile Üngüt Mahallesi 4777 ada 16 nolu 

parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 2022/199 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda 

oyçokluğu, 

11.18. AfĢin Ġlçesi, Efsus Turan Mahallesi, 1217 ada 1 nolu parsel ile Kale Mahallesi, 1304 ada, 1 nolu parsele 

iliĢkin 1/1000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 2022/200 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda 

oyçokluğu, 

11.19. Elbistan Ġlçesi, Büyükyapalak Mahallesi 0 ada 954 nolu parsel, 4331 ada 3 nolu parsel, 4334 ada 2, 3 nolu 

parsel ve 4342 ada 2 nolu parsellere iliĢkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 2022/201 sayılı imar ve 

bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.20. Dulkadiroğlu Ġlçesi, Abbaslar Mahallesi 190 ada 3 nolu parsele iliĢkin hazırlanan 1/5000 ölçekli imar planı, 

2022/202 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.21. OnikiĢubat Ġlçesi, Üngüt Mahallesi 6127 ada 3 ve 4 parsellerde 1/1.000 ölçekli imar planı değiĢikliği, 

2022/203 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.22. Türkoğlu Ġlçesi Çobantepe Mahallesi 294 ada 7 nolu parsel gıda ihtisas organize sanayi bölgesi 1/100.000 

ölçekli il çevre düzeni planı değiĢikliği, 2022/204 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.23. Çağlayancerit Ġlçe merkezine iliĢkin 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına itirazlar, 2022/205 sayılı 

imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oybirliği, 

11.24. OnikiĢubat ilçesi Hayrullah Mahallesi 4494 ada 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ve 13 nolu parsellere iliĢkin 1/1000 

ölçekli imar planı değiĢikliği, 2022/206 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.25. Andırın Ġlçesi kırsal mahalle kırsal yerleĢik alan ile ilgili teklif, 2022/207 sayılı imar ve bayındırlık 

komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

11.26. Dulkadiroğlu Ġlçesi MaksutuĢağı Mahallesi 209 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellere iliĢkin 1/5000 ölçekli 

imar planı, 2022/208 sayılı imar ve bayındırlık komisyonu raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

 ile karar verimleĢtir. 

Karar No 12- Eski KıĢla Kapalı Otoparkın kiracısı Fatih ġĠġMAN'ın mirasçılarınca Belediyemize vermiĢ olduğu 

ilgi dilekçesinde KahramanmaraĢ 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/743 Esas sayılı dosyası ile KahramanmaraĢ 3. Sulh 

Mahkemesinin 2022/497 Esas sayılı dosyasına esas olmak üzere otoparkı tahliye ederek ve KahramanmaraĢ Ġcra 

Müdürlüğünün 2022/11701 icra dosyasına konu kira bedeli ile icraya intikal etmeyen tüm kira bedelleri ve ferlerine yönelik 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine göre feragat, sulh ve uzlaĢma yapılarak 

davalardan vazgeçilmesine, diğer hususların protokolle belirlenmesi için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesine 

oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


