
 

 
 

MECLİS KARARLARI: 

 
Karar Tarihi  : 07.10.2020 

Kara Numarası : 2020/55 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Belediyemiz 2021 yılı mali bütçesi. 

 

KARAR : 2021 yılı mali yılı bütçesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarını 

tamamlayarak raporunu meclisimize sunmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu 

okunduktan sonra  2021 mali yılı bütçesi müzakere edilerek, bütçenin madde madde 

görüşülmesine geçilmiştir. 

Bütçe kararnamesi okunduktan sonra üyelerin oylarına sunulmuş ve 2021 Mali Bütçe 

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

verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 07.10.2020 

Kara Numarası : 2020/56 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Belediyemiz 2021 yılı gelir ücret tarifesi. 

  

KARAR : 2021 yılı gelir ücret tarifesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarını 

tamamlayarak raporunu meclisimize sunmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu 

okunduktan sonra  2021 yılı gelir ücret tarifesi müzakere edilerek, 2021 yılı gelir ücret 

tarifesinin madde madde görüşülmesine geçilmiştir. 

 2021 yılı gelir ücret tarifesi madde madde okunduktan sonra üyelerin oylarına 

sunulmuş ve 2021 yılı Gelir Ücret Tarifesi’nin onaylanmasına 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 07.10.2020 

Kara Numarası : 2020/57 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Mal alımı ve yapım ihalesinin yıllara sari olarak ihale edilmesi. 

  

KARAR : Belediyemizce ‘Cihanbeyli merkez ve dış mahallelerde 7 adet mahallede park 

yapımı işi ve 9 adet mahallede konak,1 adet mahallede kantar ve 1 adet mahallede mezarlık 

alanı gölgelik yapım işleri ihaleleri sözleşme süreleri 450 takvim günü olarak belirlenmiş 

olup, söz konusu ihalelerin 2021 yılı ödeneği ve 2022 yılı ödeneği bütçesinden 

harcanmasına,5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 67. maddesi gereğince karar verilmiştir. 

 

 

 



 

Karar Tarihi  : 07.10.2020 

Kara Numarası : 2020/58 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Taşınmaz satışı için yetki verilmesi. 

  

KARAR : Mülkiyeti belediyemize ait yukarıdaki teklif ekinde özellikleri belirtilen 

taşınmazların, 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 karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 07.10.2020 

Kara Numarası : 2020/59 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Taşınmaz takası için yetki verilmesi. 

  

KARAR : İlçemiz Taşpınar (Esentepe) Mahallesi’ nde bulunan 1783,31 m2 miktarlı 776 ada 

3 parselde bulunan  29432084068 T.C. Kimlik numaralı Kazım oğlu Ayhan KAYA' ya ait 

32245/2400 hissesine karşılık gelen 1668,14 m2' nin,  yine aynı mahallede bulunan mülkiyeti 

belediyemize ait 4362,53 m2 miktarlı 738 ada 2 parselden 1668,14 m2 lik  kısmına isabet 

eden 166814/436253 hissesinin 29432084068 T.C. Kimlik numaralı Kazım oğlu Ayhan 

KAYA ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun  15 (h)‘Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin 

yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, 

kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar 

üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.’  maddesi gereğince trampa edilerek belediyemiz ile 

hisseli duruma gelinmesine  edilmesine ve trampa işlemi için belediyemiz encümenine yetki 

verilmesine karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 07.10.2020 

Kara Numarası : 2020/60 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazların devri. 

  

KARAR : İlçemiz Gölyazı (Kürşat) Mahallesi’ nde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 627 

ada 10,11,12 ve 13 parsel numaralı taşınmazlar rezerv yapı alanı olarak ayrılmış ve Maliye 

Hazinesi tarafından belediyemize devri yapılmıştır. Ancak Cihanbeyli Milli Emlak 

Müdürlüğü’ nün 25/06/2020 tarih ve 23348 sayılı yazısına istinaden, belediyemize sehven 

devri yapılan taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15/ h (Mahallî müşterek 

nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları 

içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa 

etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.), 18/e (Taşınmaz mal 

alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir 

taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan 

fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak 

tesisine karar vermek.) ve 75/d (Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde 

kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu 

taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında 

kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre 

yeniden tahsis mümkündür.) maddelerine istinaden bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına 



 

devrinin yapılmasına ve devir işlemleri içinbelediyemiz encümenine yetki verilmesine karar 

verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 07.10.2020 

Kara Numarası : 2020/61 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : KOP kapsamında yapılacak projeye destek verilmesi. 

  

KARAR : KOP projesi kapsamında, DSİ, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Ziraat Odalarının 

ortaklaşa yürütecekleri, Kızılırmak havzasından Konya kapalı havzasına su aktarılması 

projesine, belediyemiz tarafından maddi manevi her türlü tam desteğin verilmesine ve proje 

kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Mehmet KALE’ ye 

yetki verilmesine karar verilmiştir. 

 

 

Karar Tarihi  : 07.10.2020 

Kara Numarası : 2020/62 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Parka isim verilmesi. 

  

KARAR : İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Buhara Caddesinde bulunan parka Hacı ÖCAL 

isminin verilmesinin reddedilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18 (n) ve 81. 

maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

 

 

Karar Tarihi  : 07.10.2020 

Kara Numarası : 2020/63 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Prestij yol çalışması yapılan caddelerde cephe iyileştirme 

çalışmaları yapılması. 

  

KARAR : İlçemizde prestij cadde üzerinde bulunan binaların pencere kenarlarına tasarıma 

uygun renkte söveler, ticari alanlarda antrasit renkli masif tente, 4 cm kalınlığında antrasit 

renkli kompozit plaka üzeri krom yazılı tabelalar yaptırılmasına ve yine projesinde belirtilen 

ve cephelerin belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Ruhsat Biriminin 

belirleyeceği renkte boyanmasına karar verilmiştir. 


