
 

 

 
 

MECLİS KARARLARI: 
Karar Tarihi  : 06.10.2021 

Kara Numarası : 2021/58 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Cihanbeyli ilçe meydanı yapımı. 
 
 KARAR: ilçemiz için elzem bir ihtiyacın giderilmesi ve ilçe merkezinin daha modern 
ve daha şık bir görünüme kavuşturulması amacıyla; kent meydanında bulunan taşınmazda 
gerekli tüm imar çalışmalarının (ifraz, tevhid, ihdas ve 18.madde uygulamaları) yapılarak 
inşaata hazır hale getirilmesine, 
 Trafiğin rahatlatılması ve trafik akımının sağlanması amacıyla, yeraltı otoparkı 
yapılmasına ve Askerlik Şubesi'nin bulunduğu 60023 nolu sokaktan Belediye hizmet 
binasının yanındaki Ali Öztok Caddesine kadar gerekli kazı işlemlerinin yapılarak alt geçit 
ve/veya tünel  ile bağlantının sağlanmasına, 
 Meydanda bulunan Atatürk büstünün kaldırılmasına ve Belediye hizmet binasının yan 
tarafına alınması suretiyle hazırlanacak projede uygun bir alanda yer verilmesine, 
 Meydan düzenlemesi kapsamında, meydana cephesi bulunan bina ve işyerlerinin de 
modern yapıya kavuşturulması amacıyla belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 
belirleyeceği kriterlerde cephe kaplama ve alan çalışmalarının yapılması için bina ve işyeri 
sahiplerine gerekli tebligatların yapılmasına ve çalışmaların düzenli olarak takip edilmesine, 
 Yeraltı otoparkı ve tünel gibi geniş kapsamlı inşaat yapılacağından dolayı, hem 
vatandaşların hem de çevre bina ve işyerlerinin mal ve can güvenliklerinin sağlanması için 
gerekli tedbirlerin alınması hususunda bina, işyeri ve kurumlara gerekli tebliğlerin 
yapılmasına, 
 Projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan mimari, statik, makine teçhizat, elektrik 

ve zemin etüdü proje ve raporlarının hazırlanması işlerinin ve projede yer alan yıkım, kazı ve 
yapım işlerinin ihaleler yoluyla yapılmasına karar verilmiştir. 
 

Karar Tarihi  : 06.10.2021 

Kara Numarası : 2021/59 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : 2021 mali yılı ek bütçe yapılması. 
 
 KARAR: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifinde belirtilen ek bütçenin Mahalli 
İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 
18. maddesinin ilgili bendleri gereğince yapılmasına karar verilmiştir. 
 

Karar Tarihi  : 06.10.2021 

Kara Numarası : 2021/60 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Belediyemiz 2022 yılı mali bütçesi. 



 

 

 

KARAR : 2022 yılı mali yılı bütçesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarını 
tamamlayarak raporunu meclisimize sunmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu 

okunduktan sonra  2022 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  : 06.10.2021 

Kara Numarası : 2021/61 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Belediyemiz 2022 yılı gelir ücret tarifesi. 
  

KARAR : 2022 yılı gelir ücret tarifesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarını 
tamamlayarak raporunu meclisimize sunmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu 

okunduktan sonra 2022 yılı gelir ücret tarifesi müzakere edilerek, 2022 yılı gelir ücret 
tarifesinin madde madde görüşülmesine geçilmiştir. 
 2022 yılı gelir ücret tarifesi madde madde okunduktan sonra üyelerin oylarına 
sunulmuş ve 2022 yılı Gelir Ücret Tarifesi’nin onaylanmasına 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince karar verilmiştir. 
 

Karar Tarihi  : 06.10.2021 

Kara Numarası : 2021/62 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Bedelli taşınmaz satışı yapılması. 
  

KARAR : İlçemiz Atçeken Mahallesi 116 Ada 10 parseldeki Cihan Site binasında bulunan 
mülkiyeti Belediyemize ait 31 bağımsız bölüm numaralı 544 m2 'lik dükkan ve ekinin, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ na 2.000.000 (İkimilyon) TL bedelle satılmasına, 5393 
sayılı Belediye Kanunu’ nun 75/d ve 18/e maddeleri gereğince karar verilmiştir. 
 

Karar Tarihi  : 06.10.2021 

Kara Numarası : 2021/63 

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  : 06.10.2021 

Kara Numarası : 2021/64 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Taşınmaz takası için yetki verilmesi. 
  

KARAR : İlçemiz Ahirigüzel Mahallesi’nde bulunan 1690,72 m2 miktarlı 1727 ada 2 
parselde bulunan 57157159112 T.C. Kimlik numaralı Mehmet oğlu Fikret AKINCI adına 
kayıtlı 150500/169072 hissesine karşılık gelen 1505,00 m2 sini belediyemiz adına,5297,04 



 

 

m2 miktarlı 1727 ada 3 parselde bulunan 242744/529704 hissesine karşılık gelen 2427,44 m2 
si belediyemiz adına olup, belediyemiz hissesinden 150500/529704 hissesine karşılık gelen 
1505,00 m2 sinin ise 57157159112 T.C. Kimlik numaralı Mehmet oğlu Fikret AKINCI 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 ve trampa işlemi için belediyemiz encümenine yetki verilmesine 
karar verilmiştir. 
 

Karar Tarihi  : 06.10.2021 

Kara Numarası : 2021/65 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Yolun trafiğe açılması. 
  

KARAR : İlçemiz Atçeken Mahallesi’nde bulunan Konya Caddesi’nin kent meydanı, seyir 

terası, çevre düzenlenmesi ve caddenin yaya aksı olarak değiştirilmesinden dolayı araç 
trafiğine kapatılacağından, araç trafiğinin aksamaması için, araç trafiğinin yine Konya 
Caddesi’nin güneyinde bulunan 60205. Sokağa alternatif yol olarak belirlenmesine ile karar 

verilmiştir. 
 

Karar Tarihi  : 06.10.2021 

Kara Numarası : 2021/66 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Okul öğrencilerine destek verilmesi. 
  

KARAR : Yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi dolayısıyla eğitim ve öğretimden 
uzak kalan ve yeni dönemde okulların açılmasıyla yeniden  eğitim hayatlarına başlayan ve 
ekonomik olarak zor durumda bulunan ailelerin çocukları başta olmak üzere tüm 
öğrencilerimize destek olmak amacıyla; her türlü kırtasiye malzemesi, anaokulu ve ilkokula 
yeni başlayan öğrenciler için zeka geliştirici robotik kodlama sistemleri, farkındalık 
oluşturmak amacıyla trafik,deprem vb. konularda eğitici kitap gibi malzeme yardımlarının 

yapılmasına, 
Ayrıca, lise öğrencileri için de forma ve eşofman gibi ekipmanların alınarak yardım 

yapılmasına karar verilmiştir. 
 

 


