
 

 

 
 

MECLİS KARARLARI: 

 
Karar Tarihi  : 01.12.2021 

Kara Numarası : 2021/70 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Trampa yapılması için yetki verilmesi. 

 

 KARAR:  İlçemiz Taşpınar Aydınlık Mahallesinde bulunan 35233890654 T.C. 

Kimlik numaralı Hüseyin oğlu Ramazan SÖYLEMEZ adına hisseli bulunan 4265,58 m2 

miktarlı 893 ada 2 parselde bulunan 34487/142186 hissesine karşılık gelen 1034,61 m2 lik 

kısımdan 744,87 m2 lik alanın  894 ada 4 parselde bulunan belediyemize ait 744,87 m2 lik 

alan ile takas edilmesine, takas işleminden sonra 893 ada 2 parselde bulunan (1034,61 m2 - 

744,87 m2 : 289,74 m2)  35233890654 T.C. Kimlik numaralı Hüseyin oğlu Ramazan 

SÖYLEMEZ' e ait 289,74 m2 lik alan ile  2417,86 m2 miktarlı 895 ada 4 parselde bulunan 

182091/241786 hissesine karşılık gelen 1820,91 m2 lik alanların (289,74 m2 +1820,91 m2 : 

2110,65 m2) belediyenize ait 7199,55 m2 miktarlı 894 ada 3 parseldeki 210131/719955 

hissesine karşılık gelen 2101,31 m2 lik alan ile takas edilmesine, takas işlemi esnasında 

(2110,65 m2 - 2101,31 m2 : 9,34 m2) çıkan 35233890654 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin 

oğlu Ramazan SÖYLEMEZ e çıkan 9,34 m2 lik farkın ise 24/11/2021 tarih ve 275984 kayıt 

numaralı dilekçe ile muvafakat alınarak aradaki m2 farkına bakılmaksızın takas işleminin 

gerçekleşmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun  15/h maddesine istinaden trampa 

edilmesine ve takas işlemi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 01.12.2021 

Kara Numarası : 2021/71 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Trampa yapılması için yetki verilmesi. 

 

KARAR : ilçemiz Taşpınar Yeniyayla Mahallesi’ nde bulunan7569,98 m2 miktarlı 

674 ada 2 parseldeki 43867602826 T.C. Kimlik numaralı Sait oğlu İshak ÖZTÜRKMEN' e 

ait 319/2400 hissesine karşılık gelen 1006,18 m2' nin, yine aynı mahallede bulunan mülkiyeti 

belediyemiz ile hisseli bulunan 13742,77 m2 miktarlı 674 ada 1 parsel numaralı taşınmazdaki 

belediyemize ait 41/80 hissesine karşılık gelen 7043,17 m2 lik kısmından 100618/1374277 

hissesine isabet 1006,18 m2 si ile takas edilerek, 7569,98 m2 miktarlı 674 ada 2 parsel 

numaralı taşınmazın 319/2400 hissesine karşılık gelen 1006,18 m2’sinin  43867602826 T.C. 

Kimlik numaralı Sait oğlu İshak ÖZTÜRKMEN' e ait kısmın belediyemiz adına, 13742,77 

m2 miktarlı 674 ada 1 parsel numaralı taşınmazdaki belediyemize ait 41/80 hissesine karşılık 

gelen 7043,17 m2 lik  kısmından 100618/1374277 hissesine isabet 1006,18 m2’lik kısmın ise 

belediyemiz adına,  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun  15/h maddesine istinaden trampa 

edilerek, 674 ada 2 parselin tamamı belediyemiz adına, 674 ada 1 parselin ise belediyemiz ile 

43867602826 T.C. Kimlik numaralı Sait oğlu İshak ÖZTÜRKMEN hisseli duruma 



 

 

getirilmesine, takas işlemi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine ve 02/09/2020 

tarih ve 2020/53 sayılı meclis kararının da bu şekilde düzeltilmesine karar verilmiştir. 

 
Karar Tarihi  : 01.12.2021 

Kara Numarası : 2021/72 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Taşınmaz kiralama için yetki verilmesi. 

 

KARAR : İlçemiz Hükümet meydanına yapılacak olan ve projesi tamamlanmak üzere 

olan Meydan Projesi kapsamında, Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan Merkez 

Cami altındaki taşınmaz proje kapsamında kitap okuma salonu olarak tasarlanmış olup,söz 

konusu taşınmazın proje kapsamında değerlendirilebilmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ 

nden kiralanmasına, kiralama işi ile ilgili tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Mehmet 

KALE' ye yetki verilmesine karar verilmiştir. oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

Karar Tarihi  : 01.12.2021 

Kara Numarası : 2021/73 

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  : 01.12.2021 

Kara Numarası : 2021/74 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : 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  : 01.12.2021 

Kara Numarası : 2021/75 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Taahhüt edilmesi. 

 

KARAR : İlçemiz Bahçelievler Mahallesi’nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 

yapımına devam edilen TOKİ Konutlarına, doğalgaz şebeke hatlarının ulaştırılması adına, 

Bahçelievler Mahallesi ile Kale Mahallesi arasındaki ana yol ile bağlantılı kadastro yolunun 

doğalgaz hat güzergâhı olarak kullanılması gerekmekte olup, elektrik piyasası kanunu ile bazı 

kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun'un 7.maddesine istinaden Cihanbeyli İlçesi, 

Bahçelievler Mahallesi’ nde bulunan TOKİ konutlarına doğalgaz firması tarafından yapılacak 

olan şebeke hattının yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde 

yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetlerin Cihanbeyli Belediye Başkanlığı 

olarak üstleneceğinin taahhüt edilmesine karar verilmiştir. 

 


