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               Gündem : 2023 Yılı Cadde ve Sokaklardaki Yol, Kaldırım Bozma Ücretlerinin  
                              Belirlenmesi. 
   
            İlçemiz ve mahallelerinde herhangi bir nedenle Cadde ve Sokaklardaki yolların, kaldırımların 
bozulması halinde 2022 yılı için alınan Meclis kararında belirlenen tutarlara % 50 oranında artış 
yapılarak 2023 yılı için aşağıda belirtilen tutarların uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.  

              Gündem : İlçemiz Camikebir ve Medrese Mahallelerinde Muhtelif Alanlarda İmar      
                               Planı Değişikliği Yapılması. 
   

               Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, İlçemiz Camikebir ve Medrese  
Mahallelerinde Muhtelif Alanlarda İmar Planı Değişikliği Yapılması konusu incelendi ve tetkik edildi. 

         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde; Mihalıççık ilçesi Medrese Mahallesi 36 ada 1 parsel, 
Camikebir Mahallesi 161 ada 10 parsel, 176 ada 43 ve 104 parsel ile X:4416310-4416320. 
Y:6275558-627568 koordinat bölgesinde yapılacak olan uygulama imar planı değişikliğinin imar 
komisyonunca görüşülmesine ve imar komisyonu’nun hazırlayacağı raporun aynı gün ikinci 
oturumda görüşülmesine meclis üyeleri Murat YALÇIN ve Susan KARAKAYA’nın RED, diğer tüm 
meclis üyelerinin KABUL oyu vermesiyle birlikte karar oy çokluğu ile kabul edildi.  
 

                  Gündem : İlçemiz Camikebir Mahallesi 168 ada 18 ve 19 parsellerin 
                                 kamulaştırılması. 
   
             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, İlçemiz Camikebir Mahallesi 168 ada 
18 ve 19 parsel nolu taşınmazların uzlaşma yoluyla satın alınması, uzlaşma sağlanamaması 
halinde kamulaştırma konusu incelendi ve tetkik edildi. 

                
              Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, İlçemiz Camikebir Mahallesi 168 ada 18 parsel nolu 
358,00 m2 ve 168 ada 19 parsel nolu 288,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların uzlaşma yoluyla satın 
alınması, uzlaşma sağlanamadığı takdirde kamulaştırılması için Belediye Başkanı Haydar ÇORUM’a 
yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

              Gündem : Yunus Emre’nin ve Onun Felsefesinin Türkiye ve Dünya Çapında  
                                Tanıtılması için Yunus Emre Onur Ödülü Sunulması. 
   
            Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, Yunus Emre’nin ve Onun Felsefesinin 
Türkiye ve Dünya Çapında Tanıtılması için Yunus Emre Onur Ödülü Sunulması konusu incelendi 
ve tetkik edildi.            

          Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, 2021 yılının UNESCO Dünya Yunus Emre Yılı 
ilan edilmesiyle başlayan, Yunus Emre’nin ve onun felsefesinin Türkiye ve dünya çapında tanıtılması 
etkinliklerinin bir parçası olarak ve bu konuda yapılacak çalışmaları teşvik etmek amacıyla, her yılın 
6 Mayıs haftasında yurtiçi ve yurtdışında uygun görülen kişi ve kurumlara Mihalıççık Belediyesi 
olarak YUNUS EMRE ONUR ÖDÜLÜ sunulmasına karar verilmiştir. Bu ödülü almaya layık görülecek 
kişi ve kurumların seçiminde gerek Yunus Emre’nin ve onun dünya görüşünün yurtta ve dünyada 
daha etkin tanıtılması ve benimsetilmesi konusunda; gerekse Yunus Emre’nin bilme, bilgi ve akıl 
vurgusu ışığında insanlığın esenliğini amaçlayan bilim ve kültür alanında yeterli ve değerli 
çalışmalara imza atmış olmalarına bakılacak, değerlendirme bu ölçütlere göre yapılacaktır. 



2021 yılı vesilesiyle verilecek olan ödül, geçmişte yurtiçi ve yurtdışında özellikle Yunus 
Emre’nin tanınması ve anlaşılması konusunda bilimsel çalışmalar yapmış ve ebediyete göçmüş olan 
“Niyazi-i Mısri (1694), M. Fuad Köprülü (1966), Burhan Ümid Toprak (1967) Sabahattin Eyüboğlu 
(1973), Cahit Öztelli (1978), Abdülbaki Gölpınarlı (1982), F. Kadri Timurtaş (1982), M. Ruhi Su 
(1985), Prof.Dr. Mehmet Kaplan (1986), Adnan Sadık Erzi (1990), A. Adnan Saygun (1991), P. Naili 
Boratav (1998), Annemarie Schimmel (2003), Irene Melikoff (2009), Nezihe Araz (2009), Esin Afşar 
(2011), T. Sait Halman (2014), Anna Masala (2015), Maşadixanım Nematova (2016),Turan Alptekin 
(2019), İlhan Başgöz (2021), Sezai Karakoç (2021)” bilim ve kültür insanlarına temsili olarak verilip 
belediyemiz arşivinde saklanacak; 2022’den itibaren her yıl yurtiçi ve yurtdışı ödüller layık kişiler ve 
kurumlar ya da onların temsilci/mirasçılarına şahsen takdim edilecektir. Ödüle layık görülen kişiler 
ve kurumların seçiminde belediyemiz, yine ilgili tanıtım etkinliklerinden olan YUNUSCA Dergisi yayın 
ve bilim kurulu üyeleriyle istişare içinde olarak en doğru seçimin yapılması konusunda gerekli 
duyarlılığı esirgemeyecek; ödül madalyonunun fiziki tasarımı yetkin bir tasarım stüdyosuna 
yaptırılacak ve hem Türkçe hem İngilizce basılacak olan berat eşliğinde ve uygun bir törenle bizzat 
Mihalıççık Belediye Başkanı tarafından takdim edilmesine oy birliği ile karar verildi.                                                                                                  

             Gündem : Yunus Emre Roman ve Şiir Yarışması Düzenlenmesi. 

             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, Yunus Emre Roman ve Şiir 
Yarışması Düzenlenmesi konusu incelendi ve tetkik edildi. 

           Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Yunus Emre’yi ve Yunus Emre okuluna mensup 
kişileri, Tanrı sevgisine ve bilgiye dayalı kültürümüzü daha iyi tanımak ve tanıtmak, ilâhî aşka, 
bilgiye, sevgiye, barışa ve ahlakî değerlere dayalı Türk tasavvuf düşüncesini insanlığa açmak ve 
tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu bu değerleri yeni çalışmalarla insanımıza aktarmak için Roman ve 
Şiir Yarışması düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.                                                  

                            

               Gündem : Mihalıççık Belediye Spor Kulübü / Derneği Kurulması. 

              Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, Mihalıççık Belediye Spor 
Kulübü/Derneği kurulması konusu incelendi ve tetkik edildi.                

  Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemizi temsil eden ve halen mevcut olan Mihalıççık 
Spor Kulübü faaliyetlerine Mihalıççık Erkek Hentbol takımı, Bayan Voleybol takımı ve Futbol takımı 
olarak devam etmektedir. İhtiyaç duyulması halinde ilçemizi temsil eden Mihalıççık Erkek Hentbol 
takımı, Bayan Voleybol takımı ve Futbol takımının faaliyetlerine devam edebilmesi için Mihalıççık 
Belediye Spor Kulübü/Derneğinin kurulmasına oy birliği ile karar verildi.                                                  

               Gündem : Almanya Ülkesinde Uygun Belediye ile Kardeş Şehir Olunması. 

              Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, Almanya ülkesinde uygun belediye 
ile kardeş şehir olunması konusu incelendi ve tetkik edildi. 

             Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Almanya Bielefeld Belediyesi ve Saarland 
Belediyesi gibi Türk vatandaşların yoğun olarak yaşadığı belediyeler ile kardeş belediye veya 
kardeş şehir olmak için görüşmeler yapmak için Belediye Başkanı Haydar ÇORUM’a ve 
belediyemizi temsilen görüşmeler yapmak üzere Belediye Başkanı’nın görevlendireceği kişiye yetki 
verilmesine meclis üyesi Murat YALÇIN RED, diğer tüm meclis üyelerinin KABUL oyu 
kullanmasıyla birlikte karar oy çokluğu ile kabul edildi.   
 
 
 
 
 
 
 
                                                



               Gündem : İlçemiz Camikebir ve Medrese Mahallelerinde Muhtelif Alanlarda İmar      
                                   Planı Değişikliği için İmar Komisyon Raporu’nun Görüşülmesi. 
   

                  02.12.2022 tarihli İmar Komisyonu Raporu okunarak incelendi ve tetkik edildi. 

  İmar Komisyonu tarafından; Mihalıççık ilçesi Medrese Mahallesi 36 ada 1 parsel, Camikebir 
Mahallesi 161 ada 10 parsel, 176 ada 43 ve 104 parsel ile X:4416310-4416320. Y:6275558-627568 
koordinat bölgesinde yapılacak olan uygulama imar planı değişikliğinin uygun görülmesine karşın, 
meclis üyeleri Murat YALÇIN ve Susan KARAKAYA’nın RED, diğer tüm meclis üyelerinin KABUL 
oyu vermesiyle birlikte karar oy çokluğu ile kabul edildi.             


