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MECLİS KARARI 

 

Karar Tarihi : 06.03.2023                                   

Konusu         : Karar özetleri. 

Karar No      : 11 ve 12 no’lu karar  özetleri 

                                                               

GÜNDEMLER:  

 

Karar No 11 
Gündem 1- Gündemin 1. Maddesinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.02.2023 tarih 

ve 9717 sayılı yazısı okundu. 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 

büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında, bölgenin 

yaralarının hızlıca sarılması, sosyo-ekonomik açıdan biran önce iyileştirilmesine katkı 

sağlamak amacıyla Kardeş Belediye ilişkisi kurulması konusunun görüşülmesi talep edildiği 

anlaşıldı. 

 Meclis Başkanınca; bölgeye bizzat ziyaretlerde bulunduğu, yaraların hızlıca sarılması 

için hali hazırda Belediyemizde dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşların seferber 

olduğu, kurumumuzca imkanlar doğrultusunda gerekli desteklerin sağlandığını ve daha da 

fazlasının sağlanabilmesi için gayret sarf edildiği izah edildi.  

  Yapılan müzakere neticesinde; 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık 

merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında 

bölgenin sosyo-ekonomik yapısının ve yaralarının hızla sarılması için Belediyemiz tarafından 

5393 sayılı Belediye Kanununun 53. Maddesinin son fıkrasındaki “Belediye, belediye sınırları 

dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve 

destek sağlayabilir” hükmü gereğince gerekli tüm desteğin sağlanmasına ve bu kapsamda 5393 

S.K. 18. maddesinin (p) fıkrası gereğince Kardeş Belediye ilişkisi kurulmasına, yapılacak tüm 

iş ve işlemlerde protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile 

karar verildi. 

Karar No 12  
Gündem 2- Gündemin 2. Maddesinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 06.03.2023 tarih 

ve 9796 sayılı yazısı okundu. Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Keler Mahallesi 420 ada, 35 

parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapımı tamamlanan Millet Bahçesindeki işyerinin uzun 

süreliğine kiraya verilmesi konusu olduğu anlaşıldı.  

  Yapılan müzakere neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Keler Mahallesi 420 

ada, 35 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapımı tamamlanan Millet Bahçesindeki işyerinin ve 

gerek görülmesi halinde parkın tamamının işletmeciliğinin 10 süreye kadar kiraya verilmesine, 

iş ve işlemlerde encümenin yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.   
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