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Gündem Sıra No : 01
Karar No
: 161

Eğribucak Mahallesi 10244 ada 1 parsel numaralı taşınmazda plan tadilatı yapılması
hakkındaki 24.06.2021 tarihli ve 61 nolu İmar Komisyonu raporun okunmasından sonra 10
metre olan ön bahçe mesafesinin 5 metre olacak şekilde ada bütününde düzenlenmesi
hususundaki (UİP-38652052 plan işlem numaralı) konunun, 1/1000 ölçekli 28-L-III-a öneri
uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından ilgili mevzuat ve teknik gereklere göre
hazırlanıp tasdik sınırı içerisine alınarak plan açıklama raporunda da ifade edildiği
şekilde düzenlenmesinin onanmasına komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verildi.
Gündem Sıra No : 02
Karar No
: 162

Kazım Karabekir Mahallesi 13102 ada 1 nolu parsele anaokulu yapılması hususundaki
talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair 08.06.2021 tarihli ve 124234 sayılı yazılarının
okunmasından sonra mülkiyeti belediyemize ait olan Kazım Karabekir Mahallesi 13102 ada 1
nolu parsele Belediyemiz tarafından anaokulu yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem Sıra No : 03
Karar No
: 163

Ilçemiz sınırları içerisinde altyapı faaliyetlerini yürüten kurumlar ile sözleşme, anlaşma,
protokol yapılması hususundaki talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair 25.06.2021
tarihli ve 127358 sayılı yazının okunmasından sonra altyapı faaliyetlerini yürüten kurumların
bu faaliyetleri yürütmeleri esnasında bozdukları üst yapılarla ilgili olarak 2021 yılının
kapsayan kurumlar arası iş birliği çerçevesinde; sözleşme, anlaşma, protokol gibi işlemleri
yapmak, yürütmek üzere Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcılarından
birine yetki verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
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Gündem Sıra No : 04
Karar No
: 164

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz muhtelif ada ve parseller ile Ankara İli Altındağ
ilçesinde bulunan taşınmazların satışının yapılması için belediye encümenine yetki verilmesine
dair 01.07.2021 tarihli ve 128426 sayılı yazının okunmasından sonra ilçemiz muhtelif ada ve
parseller ile Ankara İli Altındağ ilçesinde bulunan toplam 154 (yüz elli dört) adet taşınmaz
ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14362 ada 1 nolu parsel numaralı taşınmazında satışının
yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Sıra No : 05
Karar No
: 165

Suat Altın İnşaat Anonim Şirketi ile ilgili alacaklılar toplantısına katılacak yetkililerin
belirlenmesi ve Suat Altın İnşaat'a ait konkordato projesinin değerlendirilmesi ne dair
05.07.2021 tarihli ve 127978 sayılı yaznın okunmasından İİK.'nun 302 nci maddesi uyarınca
konkordato projesinin kabulüne ve Belediyemizi temsilen söz konusu toplantıya Mali Hizmetler
Müdürü Şükrü Çeliksoy ile Hukuk İşleri Müdürü Oğuzhan Herdem'in görevlendirilmesine oy
birliği ile karar verildi.
Gündem Sıra No : 06
Karar No
: 166

Kazım Karabekir, Anbar ve Battalgazi Mahallelerinde ekteki krokilerde belirtilen
alanlarda riskli yapı tespiti yapılarak kentsel dönüşüm uygulaması yapılmasına dair 29.06.2021
tarihli ve 128004 sayılı yazının okunmasından sonra konunun incelenmek üzere İmar
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Gündem Sıra No : 07
Karar No
: 167

Alpaslan Mahallesi mülkiyeti Gavremzade Abdulkadir Ağa Bin Ali Vakfı'na ait 8448
ada 2 parsel, 8449 ada 1 parsel, 8450 ada 1 parsel numaralı taşınmazlarda plan tadilatı
yapılmasına dair 25.06.2021 tarihli ve 127361 sayılı yazının okunmasından sonra konunun
incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Sıra No : 08
Karar No
: 168

Melikgazi Mahallesi 2574 ada 4 parsel numaralı taşınmazda plan tadilatı yapılmasına dair
25.06.2021 tarihli ve 127357 sayılı yazının okunmasından sonra konunun incelenmek üzere
İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
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Gündem Sıra No : 09
Karar No
: 169

İlçemiz sınırları İçerisinde üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Plan Raster Paftalarının sayısallaştırılması, revizyonu ve koordinat sisteminin
ITRF 96 koordinat sistemine dönüştürme işini kapsayan pafta ve raporlarının incelenmesine dair
01.07.2021 tarihli ve 128190 sayılı yazının okunmasından sonra konunun incelenmek üzere
İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Gündem Sıra No : 10
Karar No
: 170

Bahçelievler (Mimarsinan) Mahallesinde ve ekli krokide gösterilen bölgenin trafo alanı
olarak planlanmasına dair 01.07.2021 tarihli ve 128425 sayılı yazının okunmasından sonra
konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Gündem Sıra No : 11
Karar No
: 171

Selçuklu Devleti hakkında farkındalık oluşturması için anıtsal çift başlı Selçuklu
Kartalı'nın modern tekniklerle inşa edilerek, ilçemiz sınırlarında uygun bir yere yerleştirilmesine
dair 05.07.2021 tarihli ve 129145 sayılı yazının okunmasından sonra anıtsal çift başlı Selçuklu
Kartalı'nın sivil toplum kuruluşlarının ve uygun araçlarla vatandaşların görüşlerinin alınmasının
ardından modern tekniklerle inşa edilerek, ilçemiz sınırlarında mülkiyeti Belediyemize ve/veya
başka bir kamu kurumuna ait olan uygun bir yere yerleştirilmesinin kabulüne oy birliği ile karar
verildi.
Gündem Sıra No : 12
Karar No
: 172

Zekeriya Çetin ve Mehmet Çetin'in adlarına kayıtlı olan Kıranardı Fatih Mahallesi 11846
ada 23 parsel nolu taşınmazındaki 1/2' şer hisselerinin tamamını cami yapılması şartı ile bedelsiz
olarak Belediyemize bağışlamak hususundaki talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair
05.07.2021 tarihli ve 129144 sayılı yazının okunmasından sonra Zekeriya Çetin ve Mehmet
Çetin'in taleplerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
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