MECLİS KARARLARI:
Karar Tarihi
: 02.09.2020
Kara Numarası
: 2020/49
Toplantı Tipi
: Olağan
Konu
: Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanlığı ile ortak hizmet protokolü
yapılması için yetki verilmesi.
KARAR : Belediyemiz ile Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanlığı arasında, süresi 25 (yirmibeş)
yılı geçmeyecek şekilde ' örnek meyve bahçesi' ve ' Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği' projeleri
yapmak üzere,5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 75. maddesinin (c) bendinde yer
alan‘(Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve
7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına
giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile
gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin
alınması gerekir.’hükmü kapsamında, ortak hizmet protokolü yapılmasına ve protokolün
yapılması için Belediye Başkanı Mehmet KALE’ ye yetki verilmesine karar verilmiştir.
Karar Tarihi
Kara Numarası
Toplantı Tipi
Konu

: 02.09.2020
: 2020/50
: Olağan
: Taşınmaz takası için yetki verilmesi.

KARAR : İlçemiz Günyüzü Mahallesi’ nde bulunan 1.550 m2 miktarlı 544 ada 2 parsel
numaralı taşınmaz 39865735680 T.C. Kimlik numaralı Ömer oğlu Saffet POLAT adına
kayıtlı olup tamamını, 1.600 m2 miktarlı 544 ada 3 parsel numaralı taşınmaz ise 43/120
hissesine karşılık gelen 573,33 m2 miktarın 39865735680 T.C.Kimlik numaralı Ömer oğlu
Saffet POLAT adına olan hissesinin toplam 2.123,33 m2 miktarının tamamını, yine aynı
mahallede bulunan mülkiyeti belediyemize ait 3.246,50 m2 miktarlı 343 ada 2 parsel 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 edilmesine karar verilmiştir.

Karar Tarihi
Kara Numarası
Toplantı Tipi
Konu

: 02.09.2020
: 2020/51
: Olağan
: İmar Plan Tadilatı Yapılması.

KARAR : İlçemiz Atçeken Mahallesi, K29C09D2C-3B imar paftalarında 48 ada 1 no.lu
parsele isabet eden park alanında Enerya' ya ait 25 m2regülatör yapılması için imar planı
değişikliği talebi; Atçeken Mahallesi 48 ada 1 parsel ile ilgili imar planı tadilatı belediyemizce
uygun görülmüş olup, Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. (Pin:
UİP- 42191507)
Karar Tarihi
Kara Numarası
Toplantı Tipi
Konu

: 02.09.2020
: 2020/52
: Olağan
: İmar Plan Tadilatı Yapılması.

KARAR : İlçemiz Kuşça Mahallesi, K29A19B3C imar paftasında 158 ada 1 no.lu parsele
isabet eden Park Alanında Medaş'a ait 59 m2 trafo yapılması için imar planı değişikliği talebi;
Kuşça Mahallesi 158 ada 1 parsel ile ilgili imar planı tadilatı belediyemizce uygun görülmüş
olup, Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. (Pin: UIP-42053161)
Karar Tarihi
Kara Numarası
Toplantı Tipi
Konu

: 02.09.2020
: 2020/53
: Olağan
: Taşınmaz takası için yetki verilmesi.

KARAR : İlçemiz Taşpınar Mahallesi’ nde bulunan 7.569,98 m2 miktarlı 674 ada 2 parselde
bulunan 43867602826 T.C. Kimlik numaralı Sait oğlu İshak ÖZTÜRKMEN' e ait 319/2400
hissesine karşılık gelen 1.006,18 m2' nin yine aynı mahallede bulunan 13.742,77 m2 miktarlı
674 ada 1 parseldeki belediyemize ait 41/80 hissesine karşılık gelen 7.043,17 m2 lik alandan
1.006,18 m2 lik alana isabet eden 100618/1374277 hissesinin 43867602826 T.C. Kimlik
numaralı Sait oğlu İshak ÖZTÜRKMEN 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 edilmesine karar verilmiştir.
Karar Tarihi
Kara Numarası
Toplantı Tipi
Konu

: 02.09.2020
: 2020/54
: Olağan
: Taşınmazın kat karşılığı ihale edilmesi için yetki verilmesi.

KARAR : İlçemiz Yeşilöz Mahallesi’ nde, mülkiyeti belediyemize ait 811 Ada 11 no'lu
parsel imar planında sanayi alanı olarak ayrılmış olup, söz konusu taşınmazın kat karşılığı
inşaat olarak yüklenici firmaya ihale edilebilmesi için belediyemiz encümenine yetki
verilmesine karar verilmiştir.

