
 

 

 
 

MECLİS KARARLARI: 

 
Karar Tarihi  : 01.08.2018 

Kara Numarası : 2018/32 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Yeniceoba Hanımlar Kültür Evinin KOMEK' e tahsisi. 

 

KARAR : Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Yeniceoba Mahallesi'nde bulunan ve tapunun -

--- ada 7375 numaralı parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Gülay Samancı Hanımlar 

Kültür Evinin, eğitim sosyal ve kültürel amaçlı olarak kullanılmak üzere Konya Büyükşehir 

Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)' na 2 (iki) yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis 

edilmesine, 2 (iki) yıllık süreden sonra tarafların mutabakatı halinde sürenin uzatılmasına ve 

gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi için Belediye Başkanı Mehmet KALE' ye yetki 

verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi gereğince karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 01.08.2018 

Kara Numarası : 2018/33 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Ilgın Belediyesi ile kardeş kent ilişkisi kurulması. 

 

KARAR : Yerel Yönetim Reform Programı projesi kapsamında belediyemizin farklı kapsam 

ve adlar altında kısmen yürütmekte olduğu benzer çalışmaların, uluslararası kabul ve anlayışa 

uygun kurallara oturtulması, yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi için izlenmesi gereken yol 

ve yöntemler çerçevesinde, Ilgın Belediyesi ile Belediyemiz arasında sosyal ve kültürel 

ilişkiler kurmak, sanat ve sportif faaliyetlerde bulunmak, turizm ve tanıtım alanlarında faaliyet 

göstermek, projeler geliştirmek, teknik ve idari konularda iş birliği sağlamak amacıyla Ilgın 

Belediyesi ile Kardeş (Belediye) Şehir olunmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/p 

maddesi gereğince karar verilmiştir. 

 

 

Karar Tarihi  : 01.08.2018 

Kara Numarası : 2018/34 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : İmar planı tadilatı yapılması. 

 

KARAR : Atçeken Mahallesi, K29C09D3A ve K29C09D3B İmar paftalarında 111 ada 1 

no.lu parsele isabet eden Orta Öğretim Tesisi Alanında; yapı yaklaşma mesafesinin 10 metre 

ve emsalin E: 0,60 yapılaşma şartının; Yapı yaklaşma mesafesinin 5,00 metre emsalin ise E: 

1,00 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı yapılmasına ve Büyükşehir 

Belediyesi'nin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

 



 

 

Karar Tarihi  : 01.08.2018 

Kara Numarası : 2018/35 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Meclis üyesinin yurtdışı görevlendirmesi. 

 

KARAR : Yurtdışında bulunan işçilerimizin sorunlarının takip edilmesi, Türk işçilerle 

dayanışma içerisinde incelemelerde bulunulması amacıyla araştırmalar yapmak üzere Meclis 

üyesi Mehmet ÖZDEMİR’ in tüm seyahat masrafları ve harcamaları kendisi tarafından 

karşılanmak şartıyla 15.08.2018 – 15.10.2018 tarihleri arasında Bosna Hersek ve Almanya’ya 

yurtdışı teknik inceleme ve araştırma gezisine görevli olarak gönderilmesine karar verilmiştir. 


