MECLİS KARARLARI:
Karar Tarihi
Kara Numarası
Toplantı Tipi
Konu

: 08.07.2021
: 2021/41
: Olağanüstü
: Taşınmaz satışı için Encümene 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
: 08.07.2021
Kara Numarası
: 2021/42
Toplantı Tipi
: Olağanüstü
Konu
: Kırsal mahallelerin belirlenmesi amacıyla hazırlanan yerleşik
alan ve civar sınırlarının belirlenmesi.
KARAR : Cihanbeyli Belediyesi sınırları içerisindeki kırsal mahallelerin belirlenmesi ile
ilgili konunun incelenmesi için 06.07.2021 ve 6192 sayılı teklif ile İmar Komisyonuna havale
edilmiş olup, konu incelenmiş ve 06.07.2021 tarihli rapor meclise sunulmuştur.
İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda; 5216 Sayılı Belediye Kanununa 7254 Sayılı
Kanunun 10. maddesi ile eklenen ek madde 3 gereğince ilçemiz sınırları içerisindeki
mahallelerin sosyo - ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, Belediye hizmetlerine
erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu vb. hususlar dikkate alınarak aşağıdaki listede
belirtilen 20 adet mahallenin kırsal mahalle olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.
1) Ağabeyli
2) Beyliova
3 ) Böğrüdelik
4 ) Çimen
5 ) Çöl
6 ) Hodoğlu
7 ) Kayı
Karar Tarihi
Kara Numarası
Toplantı Tipi
Konu

8 ) Kırkışla
9 ) Korkmazlar
10 ) Küçükbeşkavak
11) Mutlukonak
12 ) Sağlık
13 ) Sığırcık
14 ) Turanlar

15) Tüfekçipmar
16 ) Uzuncayayla
17 ) Yünlükuyu
18 ) Zaferiye
19 ) Pınarbaşı
20) Damlakuyu

: 08.07.2021
: 2021/43
: Olağanüstü
: 4706 Sayılı kanun kapsamında devir işlemi için yetki verilmesi.

KARAR : İlçemiz Yapalı Mahallesi’ nde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına
kayıtlı iken 4706 sayılı kanunun 5.maddesine göre 08/06/2021 tarihli protokolün 4. maddesine
göre ekli listede yer alan taşınmazların öncelikle yapı sahibi/sahipleri ile bunların kanuni veya
akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere belediyemize
bedelsiz devri yapılmış olup, söz konusu taşınmazların ekli listede yer alan yapı
sahibi/sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine doğrudan satılması için encümene
yetki verilmesine karar verilmiştir.

Karar Tarihi
Kara Numarası
Toplantı Tipi
Konu

: 08.07.2021
: 2021/44
: Olağanüstü
: Taşınmaz alımı yapılması.

KARAR : İlçemiz Atçeken Mahallesi’ nde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi ve
Belediyemiz ile hisseli durumda bulunan 4.628,47 m2 miktarlı 1836 ada 1 parsel numaralı
taşınmaz imar planımız içerisinde Ticari Alanına isabet etmektedir. Bahsi geçen taşınmazın
Maliye Hazinesi hissesine isabet eden 1.141,12 m2 lik kısmın satın alınması için Belediyemiz
Encümenine yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 (e) maddesi gereğince
karar verilmiştir.

