
 

 

 
 

MECLİS KARARLARI: 

 
Karar Tarihi  : 03.11.2021 

Kara Numarası : 2021/67 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : İmar planı tadilatı. 

 

KARAR : Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan ilçemiz Köprübaşı 

Mahallesi, K29C09C4C imar paftasında 774 ada 3 no.lu parsele isabet eden Eğitim Tesis 

(İlkokul) alanında Yençok: 15.00 olan yapı yüksekliğinin, Yençok: 16.50 olarak değiştirilmesi 

amaçlı imar planı tadilatı talebi, Köprübaşı Mahallesi 774 ada 3 parsel ile ilgili imar planı 

tadilatı yapılmasına karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 03.11.2021 

Kara Numarası : 2021/68 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : İmar planı tadilatı. 

 

KARAR : İlçemiz Kuşça Mahallesi, K29A19B4B imar paftasında 1309 no.lu parselde Konya 

Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 18.12.2020_tarih ve 1000 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 

ölçekli nazım imar planı (Yol, Konut ve Park Alanlarının düzenlenmesi) değişikliğine göre 

uygulama imar planı değişikliği Cihanbeyli Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarih ve 16 sayılı 

kararı ile uygun görülüp, Konya Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi'nin onayına 

sunulmuştur. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 28.05.2021 tarih ve 384 sayılı kararı ile 

imar planları onaylanmıştır. Cihanbeyli Belediyesi tarafından 15.09.2021 -15.10.2021 tarihleri 

arasında askıya çıkarılan imar planı değişikliğine taşınmaz sahibi tarafından 06.10.2021 

tarihinde itiraz edilerek imar planlarının eski haline getirilmesi talep edilmiştir. Kuşça 

Mahallesi 1309 parsel imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan (Eski haline 

getirilmesi) itiraz belediye meclisimizce uygun görülmüş olup, Konya Büyükşehir Belediye 

Meclisi'nin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 03.11.2021 

Kara Numarası : 2021/69 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Protokol yapılması için yetki verilmesi. 

 

KARAR : ilçemiz Yeniceoba Mahallesi 992 ada 3 parsel numaralı taşınmaz üzerine Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü tarafından müştereken yapılacak olan Cihanbeyli Hayvan Barınağı 

yapım işi için ortak hizmet protokolü yapılmasına, yapılacak olan barınağın mali kaynağı için 

ilgili kurum ve kuruluşlardan maddi destek talebinde bulunulmasına ve barınak yapım işi ile 



 

 

ilgili tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Mehmet KALE' ye yetki verilmesine karar 

verilmiştir. 


