
                        

 

DULKADİROĞLU İLÇE BELEDİYE MECLİSİNİN 

01.12.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 10.30’DA YAPACAĞI OLAĞAN 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK GÜNDEM MADDELERİ 

 
 

 

            GÜNDEM MADDELERİ:  

 

1-Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi. 

 

2-Belediyemizin, Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olması, üyelik aidatının ödenmesi ve yerel 

yönetimlerin, başkanın seçtiği temsilci veya belediye meclislerince seçilecek meclis üyeleri tarafından Belediye 

Başkanının da doğal üye olacağı genel kurulda temsil edileceğinden 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. 

maddesinin ( o ) fıkrası kapsamında belediye meclis üyelerimiz arasından iki asil üye ve bir yedek üye 

belirlenmesinin görüşülmesi. 

 

3- Boş kadro iptal ve ihdasının görüşülmesi. 

 

4- Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi. 

 

5- Belediyemiz Zabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 2022 yılı Merkezi Yönetim 

Bütçe Kanunu K Cetvelinde belirtilen üst limit kadar olmasının görüşülmesi. 

 

6- Dulkadiroğlu Belediyesi ile yetkili memur sendikası arasında yapılacak olan sosyal denge sözleşmesi 

görüşmelerini yürütmek ve sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanı Necati OKAY' a yetki verilmesinin 

görüşülmesi. 

 

7- Mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait Dulkadiroğlu İlçesi sınırları içerisinde bulunan Dereli Mahallesi 8459 

ada 1 parsel numaralı arsanın satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. 

 

8- Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi 1242 ada 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 parsel, 1413 

ada 1 parsel, tapulama harici alanda kalan ve 18.6873 hektarlık 1242 ada 55-56-57-58-59-60 parsel, 1414 ada 

123 parsel, 1415 ada 18 parsel ile tapulama harici alanda kalan 13.10.2021 tarihli İl Toprak Koruma Kurulu 

toplantısında kurul tarafından uygun görülen sınır ve koordinatlar dâhilindeki 49.7975 hektarlık alanda 1/5000 

nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı yapılabilmesi için 5403 sayılı Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesinin (d) bendine istinaden ilgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı 

alınabilmesinin görüşülmesi. 

 

9- Ferhuş Mahallesi 528 ada 5 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesi. 

 

10- Dulkadiroğlu İlçesi Sarıkaya Mahallesi Yıldızkent Tr1 ve Tr2 trafo alanı 1/1000 Ölçekli uygulama imar plan 

değişikliği teklifinin görüşülmesi. 

 

11- Dereli 7433 ada 9 parsel kuzeyi, Dereli 7434 ada 1 parsel kuzeyi, Şeyhadil Mahallesi 3373 ada 15-24 

parsellerde uygulama imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesi. 

 

12- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu 

her türlü iş ve işlemleri yapması için Belediye Başkanı Necati OKAY’a yetki verilmesinin görüşülmesi. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                 

 

 


