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TOPLANTI KARAR ÖZETİ 

Toplantı Tarihi /Sayısı 10 Haziran 2021-06 

Birleşim/Oturum: 1. Birleşim / 1. Oturum 

ALINAN KARARLAR 

Karar No 1- Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantılarının her ayın ikinci haftası Perşembe 

günü saat 14:00’da Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.   

Karar No 2-  Yusuflar Mahallesi Riskli Alanı ile Saçaklızade ve Çamlık Rezerv Yapı Alanları 

Kentsel Dönüşüm Uygulama Esasları kapsamında riskli alandaki vatandaşlara Saçaklızade Rezerv Yapı 

Alanında konutlar sunularak uzlaşmalar sağlanmış olup, üretilen bağımsız birimlerin kat irtifakı ve kat 

mülkiyeti tesisi işlemlerinin Hazine adına gerçekleştirilmesi ile bu alanda yürütülen uzlaşma 

görüşmeleri kapsamında anlaşma sağlanan maliklere konut devrine, riskli alandaki taşınmazlarının 

hazine adına kamulaştırma, takas/trampa yapılmasına ilişkin iş ve işlemlerin Belediyemizce yürütülmesi 

için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

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

Bankasından;  

a) Yedikuyular Kayak Merkezi Hizmet Binası Yapım işi için11 Milyon TL 

b) Asfalt Plenti ile Ekipmanları ve Mekanik Plent alımı için 20 Milyon TL 

kredi kullanımı hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oyçokluğu ile 

karar verilmiştir. 

Karar No 4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinin (b) bendi ve aynı 

Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden; Belediyemizce yapılacak olan yurt içi ve yurt dışı 

müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve 

antrenörlere ödül verilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oyçokluğu ile karar 

verilmiştir.   

Karar No 5- İmar plan teklifleri; 

a)  Göksun İlçesi, Fındık Mahallesi 221 ada 35 ve 36 nolu parsellerde (eski 105 ada 11 ve 51 

nolu parseller) 1/5000 ölçekli imar planı talebi, 2021/108 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

b) Onikişubat İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 9387 ada 1 nolu parsel, 9388 ada 1 nolu parsel ve 

9389 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/109 

sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

 c) Dulkadiroğlu İlçesi, Y.Gazipaşa Mahallesi 978 ada 78 nolu parsel isabetli trafo alanına 

ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/110 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

d) Andırın İlçesi, Yenimahalle, Tufanpaşa ve Alınoluk Mahallelerinde 1/5000 ölçekli ilave 

imar planı yapılmasına ilişkin kamu yararı kararı talebi, 2021/111 sayılı imar ve bayındırlık komisyon 

raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

e) Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 7889 ada batısı ve kuzeyi ile Üngüt Mahallesi (Eski) 

1167 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/112 sayılı imar ve bayındırlık 

komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

f) Onikişubat İlçesi Hacıbayramveli Mahallesi, 1066 ada 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15 nolu parsel, 

1069 ada 1,2,34,5,6,7,8,9,10,11 nolu parsel ve 4408 ada 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 

ölçekli imar planı değişikliği, 2021/113 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda 

oyçokluğu, 

g) Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 6812 ada 4 nolu parselde 1/5000 ölçekli imar planı 

değişikliği talebine itiraz,  2021/114 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda 

oyçokluğu, 

h) Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 7889 ada batısı ve kuzeyi ile Üngüt Mahallesi (eski) 

1167 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/115 sayılı imar ve bayındırlık 

komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 
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ı) Elbistan İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliği, 

2021/116 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

j)  Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi 1427 ada 1 parsel ve 599 ada 4 nolu parsellerde 

1/5000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/117 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oyçokluğu, 

k)  Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi 1151 ada 2, 3, 4, 8, 9, 10 nolu parsellerde 1/5000 

ölçekli imar planı değişikliği, 2021/118 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda 

oyçokluğu, 

l) Göksun İlçesi, Harbiye Mahallesi 292 ada 85, 97 nolu parsel, 297 ada 1 nolu parsel, 298 da 

18 nolu parsel, Pınarbaşı Mahallesi 276 ada 10 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği, 

2021/119 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

m) Türkoğlu İlçesi, Çakallı Hasanağa Mahallesi 117 ada 1, 2 nolu parseller ve yakın çevresine 

yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, 2021/120 sayılı imar ve bayındırlık komisyon 

raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

n) Göksun İlçesi, Karaömer Mahallesi 1785 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı, 

2021/121 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu, 

o) Pazarcık İlçesi, Yukarıpazarcık Mahallesi 225 ada 1 nolu parsel ve 226 ada 1 nolu parsele 

ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği, 2021/122 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporu 

doğrultusunda oybirliği, 

  ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


