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T.C. 

DULKADİROĞLU İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

   Dulkadiroğlu Belediye Meclisi 2016 yılı 2’inci olağan toplantısı için 03/02/2016 

Çarşamba günü saat: 10.00 da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı 

Salonunda Belediye Başkan Vekili Mehmet Akif KAHVECİ’nin Başkanlığında toplandı. 

 

   Alfabetik sıraya göre üyelerden; 

  Adem Çay, Ahmet Metin Başkan,  Ahmet Çimen, Ali Aydın, Ali Dökme, Ali Ayhan 

Karatutlu, Ali İhsan Korkmaz, Ali Taş, Bekir Kılıç, Cevdet Özdemir, Erdal Akyol, Fatma 

Fedakar, Furkan Demir,Hilmi Yabasun, Hülya Kaptanoğlu, Mahmut Toğuz, Mehmet Baki 

Arpasatan, Mikail Utlu, Münevver Görgel, Ramazan Tutlu, Sebük Tekin Alparslan, Sadi 

Yenitürk,    Serdar Sarıçiçek, Serhat Kolukırık, Sevilay Tüfekçi, Tevfik Akif Tolun,Yakup 

Gökçe ve Zafer Yaşar toplantıya katıldı… 

  Ali Kazancı, Cemal Tanrıverdi katılmadı.    

 

   İmzalanan katılım çizelgesi ve yoklamaya göre çoğunluk tespiti yapıldı. 

 Başkan birleşime başlamadan önce üyeleri saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okumaya 

davet etti. 

 Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. 

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİNDE: Başkan gündemin 1. Sırasında 06 Ocak 2016 tarihli 

toplantıya ait eski tutanak özetleri hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz 

alan olmadı. 

 Yapılan oylamada eski tutanak özeti 03/02/2016 tarih ve 2016/28 sayılı meclis 

kararıyla oy birliği ile kabul edildi.  

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİNDE: Müdürlük Çalışma Yönetmeliği hakkında Ruhsat ve 

Denetim Müdürlüğünün 18.01.2016 tarih ve E.677 sayılı yazısı okundu. 

  Ekli listedeki güncel taslak 03/02/2016 tarih ve 2016/29 sayılı meclis kararıyla oy 

birliği ile kabul edildi. 

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİNDE: 2016 yılı bütçe tarifesinde işyeri kontrol ve dosya 

ücretlerinin yeniden belirlenmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesi hakkında 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 18/01/2016 tarih ve E.694 sayılı yazısı okundu. 

  2016 yılı bütçe tarifesinde işyeri kontrol ve dosya ücretlerinin yeniden belirlenmesi 

için Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesi 03/02/2016 tarih ve 2016/30 sayılı meclis 

kararıyla oy birliği ile kabul edildi.  

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİNDE: Gündemin 4. Maddesinde Mehmetcik Parkının Anadolu  

Gençlik Spor Kulübüne 5 yıl süreyle tahsisinin kabulü hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonunun 26/01/2016 tarihli yazısı okundu. 

 

  Mehmetcik Parkının 5 yıl süre ile Anadolu Gençlik Spor Klubüne tahsisinin yapılması 

03/02/2016 tarih ve 2016/31 sayılı meclis kararıyla oy birliği ile kabul edildi.  
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GÜNDEMİN 5. MADDESİNDE: : Gündem dışı 5’inci maddemizde Belediyemiz temizlik 

hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Konteyner Yıkama aracı alınması için Belediye 

Başkanı Necati OKAY’a yetki verilmesi hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğünün 27/01/2016 

tarih ve E.1228 sayılı yazısının gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

   

 Belediyemiz temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere İller Bankası kredisi ile Devlet 

Malzeme Ofisinden bir adet konteyner yıkama aracının alınması için Belediye Başkanı Necati 

OKAY’ a yetki verilmesi 03/02/2016 tarih ve 2016/32 sayılı meclis kararıyla oy birliği ile 

kabul edildi. 

 

GÜNDEMİNİN 6. MADDESİNDE: Gündem dışı 6’ıncı madde olarak İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğünün II sayılı boş kadro değişiklik cetvelinin kabulü hakkındaki 01/02/2016 

tarih ve E.1399 sayılı yazısının gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

  Ekli listedeki II sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin Kabulü 03/02/2016 tarih ve 

2016/33 sayılı meclis kararıyla oy birliğiyle kabul edildi. 

 

GÜNDEMİNİN 7. MADDESİNDE: Gündem dışı 7’inci madde olarak Fen İşleri 

Müdürlüğünün Mobil Elek Alınması için Belediye Başkanı Necati OKAY’a yetki verilmesi 

hakkındaki 01/02/2016 tarih ve E.1381sayılı yazısının gündeme alınması oy birliği ile kabul 

edildi. 

 

 Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Mobil Elek alınması için Belediye 

Başkanımız Necati Okay’a yetki verilmesi hususunun kabulü 03/02/2016 tarih ve 2016/34 

sayılı meclis kararıyla oy birliğiyle kabul edildi. 

  

GÜNDEMİNİN 8. MADDESİNDE: Gündem dışı 8’inci madde olarak İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğünün Belediyemize ait Dulkadiroğlu İlçesi sınırlarında bulunan ve tapuda Kayabaşı 

Mahallesi 4958 Ada 3 Parsel numaralı ve 339,83 metrekare yüzölçümlü olarak kayıtlı olan 

arsanın satışı için Encümene yetki verilmesi hakkındaki 03/02/2016 tarih ve E.1566 sayılı 

yazısının gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

 Belediyemize ait Dulkadiroğlu İlçesi sınırlarında bulunan ve tapuda Kayabaşı Mahallesi 

4958 Ada 3 Parsel numaralı ve 339,83 metrekare yüzölçümlü olarak kayıtlı olan arsanın satışı 

için Encümene yetki verilmesi hususunun kabulü 03/02/2016 tarih ve 2016/35 sayılı meclis 

kararıyla oy birliğiyle kabul edildi. 

 

 

  

GÜNDEMİN 9. MADDESİNDE: Gündem dışı 9' uncu madde olarak imar plan tadilatı 

hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/01/2016 tarih ve E.760 sayılı yazısının 

gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi 

 

  Yenişehir Mahallesi ve Menderes Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 35 hektarlık 

alanda düzenleme yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle 

kabulü 03/02/2016 tarih ve 2016/36 sayılı meclis kararıyla oy birliği ile kabul edildi. 

 

  Yenişehir Mahallesi 2912 Ada 7 Parsel – parselin yapı yaklaşma mesafelerinin 

değiştirilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle kabulünü kabulü 

03/02/2016 tarih ve 2016/37 sayılı meclis kararıyla oy birliği ile kabul edildi. 

. 
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  Yenişehir Mahallesi 5792 Ada 2 Parsel- Otopark olarak tanımlı alanın merkezi iş alanı 

E=1.80 Max.Kat=5 olarak tanımlanması talebi 03/02/2016 tarih ve 2016/38 sayılı meclis 

kararıyla oy birliği ile kabul edildi 

 

  Kayabaşı Mahallesi 4362 Ada ve 4360 Ada- Adalarda düzenleme yapılması ve emsal 

sabit kalmak koşuluyla yapı nizamında değişiklik yapılması talebi İmar ve Bayındırlık 

Komisyonundan geldiği şekliyle 03/02/2016 tarih ve 2016/39 sayılı meclis kararıyla oy birliği 

ile kabul edildi 

 

  Kahramanmaraş Merkez 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı plan 

notlarında değişiklik yapılması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle 

03/02/2016 tarih ve 2016/40 sayılı meclis kararıyla oy birliği ile kabul edildi 

 

  Şeyhadil Mahallesi 433 Ada 75 Parsel ile 5519 Ada 9 Parsel –  

1/5000 Nazım İmar Planına göre konut dışı kentsel çalışma alanının sanayi alanı olarak 

tanımlanması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle 03/02/2016 tarih ve 

2016/41 sayılı meclis kararıyla oy birliği ile kabul edildi 

 

  Dulkadiroğlu 1506 Ada 5-6-7-8-9-10-11-12 parsel – 1/5000 Nazım İmar Planına göre 

Konut Dışı alanı ibadethane alanı , yol ve park alanında düzenleme yapılması talebi İmar ve 

Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle 03/02/2016 tarih ve 2016/42 sayılı meclis 

kararıyla oy birliği ile kabul edildi 

 

  Ferhuş Mahallesi 566 Ada – emsal sabit kalmak koşuluyla yapı nizamında değişiklik 

yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle 03/02/2016 tarih ve 

2016/43 sayılı meclis kararıyla oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

  Çokyaşar 108 Ada 4 ve 7 parsel – 1/5000 Nazım İmar Planına göre Tarım ve Hayvancılık 

tesis alanı ve yol olarak tanımlanması talebinin. İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği 

şekliyle 03/02/2016 tarih ve 2016/44 sayılı meclis kararıyla oy birliği ile kabul edildi. 

 

  Şeyhadil Mahallesi 5519 Ada 3 ve 10 parseller ile 5520 Ada 1 parselin arasındaki 15 

metrelik taşıt yolunda düzenleme yapılması İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği 

şekliyle 03/02/2016 tarih ve 2016/45 sayılı meclis kararıyla oy birliği ile kabul edildi 

 

  Yenişehir 249 Ada 171-178-198 parsel – 1/5000 Nazım İmar Planına göre düzenleme 

yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle 03/02/2016 tarih ve 

2016/46sayılı meclis kararıyla oy birliği ile kabul edildi. 

 

. 

 

  Yenişehir Mahallesi 7710 Ada 4 parsel – Parselin yapı yaklaşma mesafelerinin 

değiştirilmesi talebinin reddi şekliyle 03/02/2016 tarih ve 2016/47 sayılı meclis kararıyla oy 

birliği ile kabul edildi. 

 

  Yenişehir 599 Ada 4-5-93 parsel ve 4081 adayı geçirmek koşuluyla plan notunda 

değişiklik yapılması talebinin reddi şekliyle 03/02/2016 tarih ve 2016/48 sayılı meclis 

kararıyla oy birliği ile kabul edildi. 
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  İncelemesi devam eden ve Yeni müracaat edilen imar plan tadilatlarının İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havalesi 03/02/2016 tarih ve 2016/49 sayılı meclis kararıyla oy 

birliği ile kabul edildi. 

 

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİNDE: : Gündem dışı 10' uncu madde olarak Mülkiyeti 

Belediyemize ait Kayabaşı Mahallesinde bulunan 2870 ada 1 Parselde arsanın 500 

metrekarelik bölümünün Offroad kulübüne tahsili hakkında meclis üyesi Mehmet Baki 

ARPASATAN’ın 01/02/2016 tarihli yazısının gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

  Mülkiyeti Belediyemize ait Kayabaşı Mahallesinde bulunan 2870 Ada 1 Parselde 

arsanın 500 metrekarelik bölümünün Offroad kulübüne tahsisi için Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesi 03/02/2016 tarih ve 2016/50 sayılı meclis kararıyla oy birliği ile kabul 

edildi. 

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİNDE: Gündem dışı 11' inci madde olarak Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Muhtarlık,okullar,camiler ve çay ocaklarına malzeme 

hakkındaki 03.02.2016 tarih ve E.1603 sayılı yazısının gündeme alınması oy birliği ile kabul 

edildi. 

 

  Dulkadiroğlu Belediyesi sınırları içerisinde bulunan muhtarlıklarımızın ihtiyacı olan 

sehpa ve kitaplık, okullarımıza belediyemizin amblemi bulunan dijital/analog saat, ilçemiz 

sınırları içerisindeki çayhane ve kahvehanelere kitaplık ve camilerimize dijital namaz 

saatlerini gösterir imsakiye alınarak belirlenen yerlere verilmesi 03/02/2016 tarih ve 2016/51 

sayılı meclis kararıyla oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİNDE: Gündem dışı 12' inci madde olarak Plan ve Bütçe 

Komisyonunun yazısının gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

  Meclis toplantısına katılamayan üyelerin izinli sayılmaları 03/02/2016 tarih ve 

2016/52 sayılı meclis kararıyla oy birliği ile kabul edildi. 

 

  2016 Yılı Mart ayı meclis toplantısının 02/03/2016 çarşamba günü saat 10:00 da 

yapılması kabul edildi. 

 

 

 

 

Mehmet Akif KAHVECİ       Furkan DEMİR        Fatma FEDAKAR 

Belediye Başkan Vekili                  Meclis Kâtibi                     Meclis Kâtibi 

 


