
                             MECLİS   TOPLANTI     TUTANAĞI                       

                                                                                                    EKİM / 2020 

 
Gündem : 2021–2022–2023 Yılı Bütçesi.      
 
            Belediye Başkanlığından meclise havale edilen Belediye Mali Hizmetler Müdürü 
Bülent DÖNMEZ’ in 2021-2022-2023 Bütçe Cetvelleri ile ilgili evrakları incelendi ve tetkik 
edildi. 
              Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili 
maddeleri gereğince Mihalıççık Belediyesi Bütçe Cetvellerinde; 
 
              Madde 1 :  Giderin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Olmak 
üzere ekli cetvel incelenmiş toplam: 2020 yılı için 20.178.000,00 TL gider bütçesi olarak 
kabul edilmesine, 2022 ve 2023 yılları için % 4 oranında artırılmasına oy birliği ile karar 
verilmiştir 
 

           Madde 2 : Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetvelleri incenmiş toplam 
20.178.000,00 TL 2021 Yılı gelir bütçesinin uygun olduğu görülmüş olup, 2022 ve 2023 
yılları için % 4 oranında artırılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

             Madde 3 : 2021 Yılı Bütçe Kararnamesi ve ekli cetvelleri madde madde ve tek tek 
ad okunmak suretiyle oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 
 
             Madde 4 : Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Cetveli incelenmiş ve oy birliği ile 

kabul edilmiştir. 

              Madde 5 : Bütçe Kararnamesinde ekli bulunan Ayrıntılı Harcama Programı Cetveli 

incelenmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 

              Madde 6 : Bütçe Kararnamesinde ekli bulunan Ayrıntılı Finansman Programı 

Cetveli incelenmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 
Gündem : İlçemiz Mahallerinde meydana gelen yangınlarda ve kuvvetli fırtına    
                  sonucu zarar gören vatandaşlara yardım edilmesi. 

 
         Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen ilçemiz Dinek, Sazak ve 
Çukurören mahallelerinde çıkan yangınlarda ve kuvvetli fırtına sonucu zarar gören 
vatandaşlarımızın dilekçeleri incelendi ve tetkik edildi. 
                
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Dinek mahallesinde çıkan yangın ile 
Çukurören mahallesinde meydana gelen kuvvetli fırtına sonucu meydana gelen maddi 
zararların karşılanması için meydana gelen zararın durumuna göre (Onbin) 10.000,00 
TL.sına kadar nakdi yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Sazak mahallesinde 
meydana gelen yangın olayına ise meclis üyeleri Metin ATAÇ ve Murat YALÇIN’ın RED 
diğer meclis üyelerinin ise KABUL oy kullanması sonucu nakdi yardım yapılmasına oy 
çokluğu ile karar verildi. 

 
Gündem : Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 1 (bir) adet 6 (Altı) tekerlekli  



                  kamyonet ve 1 (bir) adet 10 (On) tekerlekli kamyon alınması. 
 
 
         Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Belediyemiz ihtiyaçlarında 
kullanılmak üzere 1 (bir) adet 6 (Altı) tekerlekli kamyonet ve 1 (bir) adet 10 (On) tekerlekli 
kamyon alınması konusu incelendi ve tetkik edildi. 
                
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemize bağlı Elliüç (53) mahalle bulunması 
ve yapılan hizmetlerde mevcut bulunan kamyonet ve kamyon sayısının yetersiz olması 
nedeniyle 1 (bir) adet 6 (Altı) tekerlekli kamyonet ve 1 (bir) adet 10 (On) tekerlekli kamyon 
alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

 
Gündem : İlçemiz Medrese mahallesi 194 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerde bulunan  
                 taşınmazlar üzerinde İmar Revizyon çalışması yapılarak belediyemize ait  
                 194 ada 3 parselin Toplu Konut Yapılması için Toplu Konut İdaresi  
                 Başkanlığına verilmesi. 

 
            Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen İlçemiz Medrese mahallesi 194 

ada 1,2 ve 3 nolu parsellerde bulunan taşınmazlar üzerinde İmar Revizyon çalışması 

yapılarak belediyemize ait 194 ada 3 parselin Toplu Konut Yapılması için Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığına verilmesi konusu incelendi ve tetkik edildi.              

         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, İlçemiz Medrese mahallesi 194 ada 1,2 ve 3 

nolu parsellerde bulunan taşınmazlar üzerinde İmar Revizyon çalışması yapılmasına ve 

belediyemize ait 194 ada 3 parseldeki taşınmazın Toplu Konut Yapılması için Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığına verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

Gündem : Yunus Emre Mahallesi 147 ada 4 parseldeki arsanın satışı ve İmar  
                  komisyon Raporunun görüşülmesi. 
 

         Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Adnan GÖBEKLİ’ye ait dilekçe 
ve İmar Komisyon Raporu incelendi ve tetkik edildi. 

    
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Yunusemre mahallesi 147 ada 4 
parselde bulunan 1.853,02 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın belediyemize ait 
olan 42,47 m2.lik hissesinin satışında sakınca bulunmadığına, 5543 sayılı kanunun 
amaçlarına uygun olarak kullanılmasına, kıymet takdir komisyonunun belirleyeceği fiyat 
üzerinden satılmasına, belediyemiz tarafından bu şekilde satılan arsa ve arazilerin 
beyanlar sütununa “ 5543 Sayılı Kanun Kapsamında kullanılması amacı ile satışı 
yapılacaktır.” İbaresi konulmasına oy birliği ile karar verildi. 

 
 Gündem :  İlçemiz Sekiören mahallesinde bulunan açık sulama kanalının kapalı  
                    sulama kanalına dönüştürülmesi. 

 
         Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Sekiören mahallesi muhtarına ait 
dilekçe incelendi ve tetkik edildi. 
                
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Sekiören mahallesinde bulunan DSİ 
tarafından yapılan açık sulama kanalının işletme bakım ve yönetim hizmetleri belediyemize 



ait olduğu, açık sulama kanalının tahrip olduğu ve su kaybına neden olduğundan dolayı 
kapalı sulama sistemine dönüştürülmesine oy birliği ile karar verildi. 

 
Gündem :  İlçemiz Sekiören mahallesinde bulunan mülkiyeti Elektrik Üretim A.Ş.  
                  Genel Müdürlüğüne ait 1667 nolu parseldeki taşınmazın kamulaştırılması. 

 
         Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen ilçemiz Sekiören mahallesinde 
bulunan mülkiyeti Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait 1667 nolu parseldeki 
taşınmazın kamulaştırılması konusu incelendi ve tetkik edildi. 
 
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Sekiören mahallesinde bulunan 
mülkiyeti Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait 1667 nolu parseldeki taşınmazın 
mahallede bulunan bayanlara Sosyal tesis yapılması amacıyla kamulaştırılmasına oy 
birliği ile karar verildi. 
 
 

   Gündem : İlçemiz Camikebir mahallesi 149 ada 1,2,25,26 ve 27  nolu parsellerde  
                    bulunan taşınmazlar üzerine yeni yapılması planlanan Adliye Binası için     
                    proje hazırlanması. 

 
         Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen; ilçemiz Camikebir mahallesi 149 
ada 1,2,25,26 ve 27 nolu parsellerde bulunan taşınmazlar üzerine yeni yapılması 
planlanan Adliye Binası için proje hazırlanması konusu incelendi ve tetkik edildi. 
                
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Camikebir mahallesi 149 ada 1 
parsel, 149 ada 2 parsel,149 ada 25 parsel, 149 ada 26 parsel ve 149 ada 27 parselde 
bulunan taşınmazlar üzerine yeni yapılması planlanan Adliye Binası için proje hazırlanarak 
Mihalıççık Cumhuriyet Başsavcılığına ve Adalet Bakanlığına sunulmasına oy birliği ile 
karar verildi. 

 
Gündem : Belediyemiz ile Mihalıççık Belediyesi Personel Limited Şirketi ve yetkili  
                  sendika ile Toplu İş Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı’na  
                  (Şirket Müdürü) yetki verilmesi. 

 
            Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen; Belediyemiz ile Mihalıççık 

Belediyesi Personel Limited Şirketi ve yetkili sendika ile Toplu İş Sözleşmesi yapmak üzere 

Belediye Başkanı’na (Şirket Müdürü) yetki verilmesi konusu incelendi ve tetkik edildi. 

         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Belediye Başkanlığımız ile Mihalıççık 
Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında hizmet alımı yapmak ve Mihalıççık Belediyesi 
Personel Limited Şirketi ile yetkili sendika arasında Toplu İş Sözleşmesi yapmak için 
Belediye Başkanı’na (Şirket Müdürü) yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 
Gündem : 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin ( c ) fıkrası gereği  
                  “Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği” ile ortak hizmet projesi  
                   geliştirmek üzere Belediye Başkanı Haydar ÇORUM’a yetki verilmesi. 

 
            Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen; 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 75. Maddesinin ( c ) fıkrası gereği “Türkiye - Çin İş Geliştirme ve Destekleme 

Derneği” ile ortak hizmet projesi geliştirmek üzere Belediye Başkanı Haydar ÇORUM’a yetki 

verilmesi konusu incelendi ve tetkik edildi.               



         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. 
Maddesinin ( c ) fıkrası gereği “Türkiye - Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği” ile 
ilçemizin ve ilçemizde yetiştirilen ürünlerin tanıtımı amacıyla ortak hizmet projesi geliştirmek 
üzere Belediye Başkanı Haydar ÇORUM’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 
Gündem : Maddi durumu yeterli olmayıp Uzaktan Eğitime katılamayan  
                  öğrencilerimiz için tablet alımı ve internet tedarik edilmesi. 

 
               Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Maddi durumu yeterli 

olmayıp Uzaktan Eğitime katılamayan öğrencilerimiz için tablet alımı ve internet tedarik 

edilmesi konusu incelendi ve tetkik edildi.             

            Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz ve mahallelerinde maddi durumu 
yeterli olmayıp Uzaktan Eğitime katılamayan öğrencilerimiz için tablet alımına ve internet 
tedarik edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
          

 Gündem : Bey Mahallesi 108 ada 38 parsel nolu taşınmazın uzlaşma yoluyla satın  
                   alınması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi. 

 
              Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Bey Mahallesi 108 ada 38 

parsel nolu taşınmazın uzlaşma yoluyla satın alınması için Belediye Başkanı’na yetki 

verilmesi konusu incelendi ve tetkik edildi.                

            Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Bey mahallesi ve Termik santrale 
giden yolun daha kısa ve emniyetli bir duruma getirilmesi için yol güzergahında bulunan 
Bey mahallesi 108 ada 38 parsel nolu taşınmazın uzlaşma yoluyla satın alınması için 
Belediye Başkanı Haydar ÇORUM’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 

Ek Gündem-1 : Bey Mahallesi 108 ada 37 parsel nolu taşınmazın uzlaşma yoluyla  
                          satın alınması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi. 
 
              Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Bey Mahallesi 108 ada 37 

parsel nolu taşınmazın uzlaşma yoluyla satın alınması için Belediye Başkanı’na yetki 

verilmesi konusu incelendi ve tetkik edildi.               

            Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Bey mahallesi ve Termik santrale 
giden yolun daha kısa ve emniyetli bir duruma getirilmesi için yol güzergahında bulunan 
Bey mahallesi 108 ada 37 parsel nolu taşınmazın uzlaşma yoluyla satın alınması için 
Belediye Başkanı Haydar ÇORUM’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 
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