
 

 
 
MECLİS KARARLARI: 
 
Karar Tarihi  : 05.06.2020 
Kara Numarası : 2020/37 
Toplantı Tipi  : Olağan 
Konu   : Taşınmazların satışa çıkartılması. 
 
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  : 05.06.2020 
Kara Numarası : 2020/38 
Toplantı Tipi  : Olağan 
Konu   : Kredi kullanımı için yetki verilmesi. 
 
KARAR : Covid-19 virüsü nedeniyle meydana gelen aksaklıkların giderilmesi ve cari 
gelirlerinin (Personel Maaşı, Akaryakıt Gideri, Çöp Toplama Hizmetleri) ödemelerinin 
sekteye uğramaması için gerekli olan kredinin kullanılmasına ve kredi kullanımı için Belediye 
Başkanına yetki verilmesine karar verilmiştir. 
 
Karar Tarihi  : 05.06.2020 
Kara Numarası : 2020/39 
Toplantı Tipi  : Olağan 
Konu   : Mal alımı ve yapım ihalesinin yıllara sari olarak ihale edilmesi. 
 
KARAR : Belediyemizce ‘Cihanbeyli merkez ve dış mahallelerde prestij yol ve kaldırım 
yapımında kullanılmak üzere prefabrik beton elemanları - kırma taş kumları - koruge boru ve 
ek parçaları alımı’ ihalesi ile ‘Cihanbeyli Belediyesi idare malı ile beton parke, bordür, oluk 
taşı döşeme ve aynı yolların yağmur suyu drenaj alt yapısı yapılması işi' ihalesi iş bitim süresi 
750 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  : 05.06.2020 
Kara Numarası : 2020/40 
Toplantı Tipi  : Olağan 
Konu   : Hayvancılık faaliyetlerinin yerleşim yeri dışına alınması. 
 



 

KARAR : İlçemiz Yeniceoba Mahallesi' nde yerleşim yerlerinin genişlemesi nedeniyle 
hayvancılık faaliyetleri yerleşim yeri içerisinde kalmakta olup, insan sağlığına zarar vermesi, 
çevre sağlığı ve düzenini bozması sebebiyle ekli krokide belirlenen yerleşim yeri dışına 
taşınmasına karar verilmiştir. 
 
Karar Tarihi  : 05.06.2020 
Kara Numarası : 2020/41 
Toplantı Tipi  : Olağan 
Konu   : İmar Plan Tadilatı Yapılması. 
 
KARAR : İlçemiz Atçeken Mahallesi, 1/5000 ölçekli K29-C-09-D ve 1/1000 Ölçekli K29-C-
09-D-3-A ve K29-C-09-D-3-B imar paftalarında 55 ada 11 no.lu parsel; Resmi Kurum Alanı 
ve 111 ada 1 parsel ise Eğitim Alanı kullanımına isabet etmektedir. Atçeken Mahallesi 111 
ada 1 parselin 1.465,92 m2'lik kısmının Ticaret Alanı, 55 ada 11 parselin ise 1.688,52 m2'sinin 
tamamında ise Anaokulu (Öğretmenevi) yapılması ile ilgili imar planı tadilatı belediye 
meclisimizce uygun görülmüş olup, Büyükşehir Belediyesi’ nin onayına sunulmasına 
(PİN:UİP- 42308152 ) karar verilmiştir. 
 


