
 

 

 
 

MECLİS KARARLARI: 

 
Karar Tarihi  : 02.10.2019 

Kara Numarası : 2019/51 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : 2020 yılı mali yılı bütçesi ve gelir ücret tarifesi. 

 

KARAR : 2020 yılı mali yılı bütçesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarını 

tamamlayarak raporunu meclisimize sunmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu 

okunduktan sonra  2020 mali yılı bütçesi müzakere edilerek, bütçenin madde madde 

görüşülmesine geçilmiştir. 

Bütçe kararnamesi okunduktan sonra üyelerin oylarına sunulmuş ve 2020 Mali Bütçe 

kararnamesinin onaylanmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince  ve 

2020 yılı gelir ücret tarifesi madde madde okunduktan sonra üyelerin oylarına sunulmuş ve 

2020 yılı Gelir Ücret Tarifesi’nin onaylanmasına 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 

ilgili maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 02.10.2019 

Kara Numarası : 2019/52 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Taşınmaz satışı için yetki verilmesi. 

 

KARAR : Mülkiyeti belediyemize ait yukarıdaki teklifte özellikleri belirtilen taşınmazın 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince satılmasına ve satış ihalesine çıkılması 

için belediyemiz encümenine yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 (e) ve 

34 (g) maddeleri gereğince oy birliği ile karar verilmiştir. 

Sıra No       Mahallesi          Ada   No    Parsel No 

1                          Yeniceoba                               473                                            12             

2                          Karabağ                                      2                                              1 

 

Karar Tarihi  : 02.10.2019 

Kara Numarası : 2019/53 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : İmar planı tadilatı yapılması. 

 

KARAR : İlçemiz Yeniceoba Mahallesi, K29-B-11-C-2-(A) imar paftasında 52 parsele isabet 

eden Ticaret Alanında; meri imar planında belirlenen ifraz hattından dolayı parsel farklı 

yapılaşma şartları ile planlanmış olup, parsel yapılaşmaya müsait değildir. Yapılan imar planı 

değişikliği ile inşaat alanı korunmuş olup, emsal değeri değişmemiş ve yoğunluk artışı 

verilmemiştir. Bitişik- 3 kat ve Bitişik- 4 kat yapılaşma şartları Bitişik- 4 Kat olarak yeniden 



 

 

düzenlenmesiyle ilgili imar planı tadilatı uygun görülmüş olup, Konya Büyükşehir 

Belediyesi’ nin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 02.10.2019 

Kara Numarası : 2019/54 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : İmar planı tadilatı yapılması. 

 

KARAR : İlçemiz Yeniceoba Mahallesi, K29-B-11-C-1-(B) imar paftasında 5711 parsele 

isabet eden Hmax: 24.50 E=2,85 olan Ticaret Alanında; kadastro parseline göre yapılaşmış 

ada içerisinde, kadastro parseli ile imar adası sınırındaki uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla 

bahse konu adanın ada kenarı parsel sınırına göre ana yola doğru kaydırılmıştır. Yapılan imar 

planı değişikliği ile A- 8 Kat, 10.251,68 m olan inşaat alanı BL- 8 Kat, 10.648,22 m
2
 olarak 

yeniden düzenlenmiştir. Bahse konu alanda yapılan düzenleme ile ilgili imar planı tadilatı 

uygun görülmüş olup, Konya Büyükşehir Belediyesi’ nin onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 02.10.2019 

Kara Numarası : 2019/55 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Belediyemiz adına taşınmaz devri için encümene yetki verilmesi. 

 

KARAR : 6360 sayılı yasa kapsamında Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca sehven 

Mezarlık olarak belirtilmesi nedeniyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak 

Yönetimi Dairesi Başkanlığının 10/09/2019 tarih ve E.20254 sayılı yazısında belirtildiği üzere 

bahsi geçen taşınmazın tamamının 1 TL bedelle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesi 

(e) bendi gereği belediyemiz adına devrinin yapılması için encümenimize yetki verilmesine  

karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 02.10.2019 

Kara Numarası : 2019/56 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Taşınmaz devri için encümene yetki verilmesi. 

 

KARAR : Türkiye Elektik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ nün 13.09.2019 tarih 

ve E.76413 sayılı yazısına istinaden, Türkiye Elektik Dağıtım Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğü’ nün faaliyetleri kapsamında kullanmak şartıyla Karşıyaka Mahallesi’ nde 

bulunan mülkiyeti belediyemize ait 100 m
2
 miktarlı 1266 ada 1 parsel numaralı 

taşınmazın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 30. maddesi uyarınca, bedeli karşılığında 

Türkiye Elektik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü' ne devrinin yapılması için 

encümene yetki verilmesine karar verilmiştir. 

 


