MECLİS KARARLARI:
Karar Tarihi
Kara Numarası
Toplantı Tipi
Konu

: 01.03.2017
: 2017/15
: Olağan
: Kamu yatırım kararı alınması.

KARAR : İlçemiz Günyüzü Mahallesi’nde tapunun 198 ada 12 numaralı parsellerde kayıtlı
taşınmazların mevcut kadastro yoluna cephelerinin olmadığı ve etrafı 198 ada 135 nolu mera
vasıflı parsel ile çevrili bulunmaktadır. Bu parsellerin yola ulaşımı ise mera vasıflı parselden
sağlanmaktadır. Söz konusu edilen bu parsel tarım arazisi niteliğinde halen tarım amaçlı
kullanılmaktadır. Taşınmazın tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi ve tarım makinelerinin
taşınmazlara ulaşım sorunları yaşanmaktadır. Ayrıca, taşınmazın yola cephesi olmadığından
tarımsal amaçlı yapılacak binalara ruhsat verilmediği ve yatırım amaçlı faaliyetler
yapılamamaktadır. Bu yüzden ilçemiz Günyüzü Mahallesi’nde tapunun 198 ada 12 numaralı
parselde tarımsal faaliyetlerin devamı ile yapılacak tarımsal amaçlı binalara ruhsat
verilebilmesi, 198 ada 135 numaralı mera vasıflı parselden yol geçit hakkı sağlanması için
kamu yatırım kararı alınması gerekmekte olup, söz konusu taşınmazların mağduriyetlerinin
giderilmesi için ilçemiz Günyüzü Mahallesi 198 ada 135 mera vasıflı parselden yol geçit
hakkı sağlanması için Kamu Yatırım Kararı alınmasına karar verilmiştir.
Karar Tarihi
Kara Numarası
Toplantı Tipi
Konu

: 01.03.2017
: 2017/16
: Olağan
: Kamu yatırım kararı alınması.

KARAR : İlçemiz Kırkışla Mahallesi’nde tapunun 233 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 numaralı
parsellerde kayıtlı taşınmazların mevcut kadastro yoluna cephelerinin olmadığı ve etrafı 233
ada 1 nolu mera vasıflı parsel ile çevrili bulunmaktadır. Bu parsellerin yola ulaşımı ise mera
vasıflı parselden sağlanmaktadır. Söz konusu edilen bu parseller tarım arazisi niteliğinde
halen tarım amaçlı kullanılmaktadır. Taşınmazlarda tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi ve
tarım makinelerinin taşınmazlara ulaşım sorunları yaşanmaktadır. Ayrıca, taşınmazların yola
cephesi olmadığından tarımsal amaçlı yapılacak binalara ruhsat verilmediği ve yatırım amaçlı
faaliyetler yapılamamaktadır. Bu yüzden Kırkışla Mahallesi’nde tapunun 233 ada 2, 3, 4, 5, 6,
7 numaralı parsellerde tarımsal faaliyetlerin devamı ile yapılacak tarımsal amaçlı binalara
ruhsat verilebilmesi için 233 ada 1 numaralı mera vasıflı parselden yol geçit hakkı sağlanması
için kamu yatırım kararı alınması gerekmektedir. Söz konusu taşınmazların mağduriyetlerinin
giderilmesi için ilçemiz Kırkışla Mahallesi 233 ada 1 mera vasıflı parselden yol geçit hakkı
sağlanması için Kamu Yatırım Kararı alınmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi
Kara Numarası
Toplantı Tipi
Konu

: 01.03.2017
: 2017/17
: Olağan
: Temizlik ihalesinin yıllara sari olarak ihale edilmesi.

KARAR : Belediyemizce Cihanbeyli ilçe merkezi ve mahallelerinin temizlik işleri ve park ile
yeşil alanların bakım, onarım ve peyzaj hizmeti işçilik hizmet alım ihalesi 31.05.2017 tarihi
itibariyle bitmektedir. Belediyemizce temizlik işleri ve park ile yeşil alanların bakım, onarım
ve peyzaj hizmeti ihalesi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/a maddesine göre 23 aylık
ihaleye çıkılması planlanmaktadır. Bahsi geçen ihalenin 2017, 2018 ve 2019 yılına sarktığı
için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesinde " gelecek yıllara yaygın hizmet
yüklenmeleri belediye meclisince bir sonraki yıllara sarkan ihaleler için karar vermek
suretiyle ihaleye çıkabilir." denilmekte olduğundan söz konusu ihalenin 2017 – 2018 - 2019
yılı bütçesinden harcanmasına karar verilmiştir.
Karar Tarihi
Kara Numarası
Toplantı Tipi
Konu

: 01.03.2017
: 2017/18
: Olağan
: Camlı Köşk kredisinin revize edilmesinin.

KARAR : 6360 Sayılı yasa ile belediye statüsünü kaybederek mahalleye dönüşen yerleşim
alanlarında insanlarımızın sosyal tesis ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla camlı köşk ve park
alanları yapılması için projeler çizdirilmiş olup, keşif özetleri hazırlanmıştır. Karabağ, İnsuyu,
Kandil, Kuşça, Yapalı, Gölyazı, Günyüzü, Taşpınar (Kavaklı) mahallelerimize yapılacak olan
bu yatırımlar için 4.000.000,00.-TL ödeneğe ihtiyaç vardır. Bu hususta İller Bankası'ndan
kredi kullanılmasına ve kredi kullanımı için Belediye Başkanına yetki verilmesine karar
verilmiştir.
Karar Tarihi
Kara Numarası
Toplantı Tipi
Konu

: 01.03.2017
: 2017/19
: Olağan
: Kredi kullanımı için yetki verilmesi.

KARAR : Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak ve harcanmak üzere, belediyenin
ihtiyaçları doğrultusunda taşıt alımına yönelik, Türkiye'de faaliyet gösteren bankalardan nakit
ve gayri nakit (Teminat Mektubu, Çek) azami 1.000.000 TL'ye (birmilyonlira) kadar kredi
talep etmesi, kredileri kullanması, kredileri kapatması, yapılandırma ve kredilerle ilgili her
türlü sözleşme, senet vb. tüm evrakları imzalaması, belediyeye ait mevcut ve satın alacağı
araçları bankalardan kullandığı veya kullanacağı kredilerin teminatı olarak rehin vermesi,
verilen rehini kaldırması, mülkiyeti Cihanbeyli Belediyesi'ne ait Cihanbeyli ilçe merkezinde
bulunan, 113 ada 32 parsel 21,70 m2 yüzölçümlü zemin 8, 113 ada 32 parsel 24,54 m2
yüzölçümlü zemin 7 numaralı taşınmazlar ile ilçemiz Yeniceoba Mahallesi’nde bulunan 11
ada 12 parsel 235,31 m2 yüzölçümlü zemin 1, 11 ada 12 parsel 235,31 m2 yüzölçümlü zemin
2, 11 ada 12 parsel 235,31 m2 yüzölçümlü zemin 3, 11 ada 12 parsel 235,31 m2 yüzölçümlü
zemin 4 numaralı taşınmazları dilediği derece ve tutarda ipotek vermesi ve ipoteği fek etmesi
için Belediye Başkanına 2 (iki) yıl süreyle yetki verilmesine karar verilmiştir.

Karar Tarihi
Kara Numarası
Toplantı Tipi
Konu

: 01.03.2017
: 2017/20
: Olağan
: Yetki verilmesi.

KARAR : 6360 Büyükşehir Belediye Kanunu ile birlikte kapatılan belde belediyelerin tüm
mal varlığı, borç ve alacakları Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’na devredilmiş olup, kapatılan
belediyelerin alacaklılarından veya herhangi bir sebepten dolayı Cihanbeyli Belediyesi
aleyhine icra ve mahkemeler nezdinde açılmış ve açılacak ve diğer her türlü davaların bertaraf
edilmesi amacıyla, yurt içindeki bankalardan ilgili icra ve mahkemelere verilmek üzere Gayri
Nakdi (Nakit Kredi Hariç) kredi limiti açmak, kredi limitleri için kredi sözleşme ve evrakları
imzalamak, bankaların teminat mektubu karşılığı talep etmiş oldukları belediyemize ait
bankalardaki mevduatlarını dilediği tutarda süresiz olarak rehin vermek içinbelediyemiz Mali
Hizmetler Müdürü Abdurrahman DEMİR’e tam yetki verilmesine karar verilmiştir.

