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Gündem : 2021 Yılı İşyeri ve Konut Kiralarında Artış Yapılması. 

                  Belediye Başkanlığımıza ait işyerlerine 2020 yılı için belirlenen kira ücretlerine 

2021 yılında Türkiye İstatistik Kurumunun yıllık Tüfe oranına göre artış yapılmasına ve yeni 

kiralanacak işyerlerinin ihale yoluyla kiraya verilmesine, belediyeye ait lojmanların kira 

artışlarının ise 2021 yılında Resmi Gazetede yayınlanacak olan Milli Emlak Tebliğine göre 

yapılmasına, lojmanlarda oturacakların öncelikle belediye memur, işçi ve şirket personelinin 

olmasına, boş olması durumunda diğer kamu  personeline kiralanmasına meclis üyelerinden 

Murat YALÇIN, Metin ATAÇ ve Susan KARAKAYA’nın RED diğer meclis üyelerinin ise 

KABUL oyu vermesiyle karar oy çokluğuyla kabul edildi.  

 
 
Gündem : 2021 Yılı Cadde ve Sokaklardaki Yol, Kaldırım Bozma Ücretlerinin  
                  Belirlenmesi. 
 
                  İlçemiz ve mahallelerinde herhangi bir nedenle Cadde ve Sokaklardaki yolların, 

kaldırımların bozulması halinde 2020 yılı için alınan Meclis kararında belirlenen tutarlara 

2020 yılı Kasım ayı Tüfe oranında artış yapılarak 2021 yılı için aşağıda belirtilen tutarların 

uygulanmasına meclis üyelerinden Murat YALÇIN, Metin ATAÇ ve Susan KARAKAYA’nın 

RED diğer meclis üyelerinin ise KABUL oyu vermesiyle karar oy çokluğuyla kabul edildi.  

 
         2021 Yılı Yol - Kaldırım Bozma Ücretleri: 

          Sıcak Asfalt Yol Bozma Ücreti(m2)       :200,00 TL.   

          Kilittaş (parke) Yol Bozma Ücreti(m2)   :100,00 TL 

          Beton Yol Bozma Ücreti (m2)                :100,00 TL 

          Stablize Yol Bozma Ücreti (m2)             :  80,00 TL 

          Kaldırım Bozma Ücreti (m2)                   :  50,00 TL 

 
 
Gündem : 2021 Yılı Katı Atık Toplama ve Bertaraf Ücreti. 

                2021 Yılı Katı Atık Toplama ve Bertaraf Ücreti için, Çevre ve Orman Bakanlığı 

tarafından 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı ve 

Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara 



İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki Atıksu hizmetleri için ücretlendirme ve 18 nci 

maddesindeki Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme tarifelerine göre 2021 yılı için 

Tefe-Tüfe oranında artış yapılmasına meclis üyelerinden Murat YALÇIN, Metin ATAÇ ve 

Susan KARAKAYA’nın RED diğer meclis üyelerinin ise KABUL oyu vermesiyle karar oy 

çokluğuyla kabul edildi.  

 
Gündem : Belediyemiz Bünyesinde çalışan 4 (Dört) Kadrolu İşçinin Maaşlarında     
                  Artış Yapılması. 
 

                Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, Belediyemiz bünyesinde 

çalışan 4 (Dört) Kadrolu işçinin maaşlarında artış yapılması konusu incelendi ve tetkik edildi. 

                Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde; belediyemiz bünyesinde çalışan 4 (dört) 

kadrolu işçiye, Mihalıççık Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Sendikaları arasında 

sözleşme yapıldıktan sonra, kadrolu 4 (dört) işçi için sendikaları ile anlaşma yapılmadan 

maaşlarında ve özlük haklarında artış yapılabilmesi için Belediye Başkanı’na yetki 

verilmesine meclis üyelerinden Murat YALÇIN, Metin ATAÇ ve Susan KARAKAYA’nın RED, 

diğer meclis üyelerinin ise KABUL oyu vermesiyle karar oy çokluğuyla kabul edildi.  

Gündem : İlçemizde Pandemi (Covid-19) nedeniyle kapalı olan Kahvehanelere maddi  
                  Destek verilmesi. 
 

                  Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, ilçemizde kahvehane 

işletmecisi olan Hüseyin TÜMSEK, Halil Ozan ERSEK ve Recep KERÇEK’in dilekçeleri 

incelendi ve tetkik edildi. 

                  Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde; İlçemizde kahvehane işletmeciliği yapan 

Hüseyin TÜMSEK, Halil Ozan ERSEK ve Recep KERÇEK’in Pandemi (Covid-19) nedeniyle 

işyerlerinin kapalı olmasından maddi açıdan sıkıntıya düştüklerinden dolayı bir defaya 

mahsus olmak üzere her bir kahvehane işletmecisine 500,00 TLsı (BeşyüzTL) maddi yardım 

yapılmasına meclis üyelerinden Murat YALÇIN’ın RED, diğer meclis üyelerinin ise KABUL 

oyu vermesiyle karar oy çokluğuyla kabul edildi.  

 
Gündem : İlçemiz Sorkun mahallesi 161 ada 3 parsel nonu 50,00 m2 köy odası  
                 vasfındaki taşınmazın satışı. 
 
                 Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, İlçemiz Sorkun mahallesi 

161 ada 3 parsel nolu 50,00 m2 köy odası vasfındaki taşınmazın satışı konusu incelendi ve 

tetkik edildi. 

              Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, mülkiyeti belediyemize ait olan İlçemiz 
Sorkun Mahallesi 161 ada 3 parsel nolu 50,00 m2 köy odası vasfındaki taşınmazın kıymet 
takdir komisyonunun belirleyeceği fiyat üzerinden ihale yoluyla satılmasına meclis 
üyelerinden Murat YALÇIN, Metin ATAÇ ve Susan KARAKAYA’nın RED, diğer meclis 
üyelerinin ise KABUL oyu vermesiyle karar oy çokluğuyla kabul edildi.  



 
 

Ek Gündem-1: İlçemiz Yunusemre mahallesi 1967 parsel nolu 73,00 m2 taşınmazın 
                 satın alınması veya Kamulaştırılması için Belediye Başkanına yetki 
                 verilmesi. 

 
 
              Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen ilçemiz Yunusemre mahallesi 
1967  parsel nolu 73,00 m2 taşınmazın uzlaşma ile satın alınması veya kamulaştırılması 
için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusu incelendi ve tetkik edildi. 
             
              Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, İlçemiz Yunusemre mahallesi 1967 parsel 
nolu 73,00 m2 5 (Beş) hisseli taşınmazın vatandaşlarla anlaşılarak uzlaşma yolu ile satın 
alınmasına, uzlaşma sağlanamadığı takdirde kamulaştırılması için Belediye Başkanı’na 
yetki verilmesine meclis üyelerinden Murat YALÇIN ve Susan KARAKAYA’nın RED, diğer 
meclis üyelerinin ise KABUL oyu vermesiyle karar oy çokluğuyla kabul edildi.  

 
 
 
 
 
 
 
Ek Gündem-2 : İlçemiz Tatarcık Mahallesinde meydana gelen yangında zarar gören               
                  vatandaşa maddi yardım yapılması. 

 
 
            Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, ilçemiz Tatarcık mahallesinde 
çıkan yangında zarar gören vatandaşımızın dilekçesi incelendi ve tetkik edildi. 
                
            Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Tatarcık mahallesinde çıkan yangın 
sonucu Ali ZİNDAN isimli vatandaşın ağılının tamamı ile evinin bir kısmının yanması 
sonucu 7.500,00 TL.sı (YedibinbeşyüzTL) nakdi yardım yapılmasına meclis üyelerinden 
Murat YALÇIN’ın RED, diğer meclis üyelerinin ise KABUL oyu vermesiyle karar oy 
çokluğuyla kabul edildi.  
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