
                             MECLİS   TOPLANTI     TUTANAĞI                       

                                                                                                    EYLÜL / 2020 

 

Gündem : Pandemi (Covid 19) döneminde kapalı olan işyerlerine ait kiraların                                                            
                  görüşülmesi. 

 
              Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Belediye Başkanı Haydar 
ÇORUM’un teklifi ve ekli listedeki işyerleri incelendi ve tetkik edildi. 
                
             Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Pandemi (Covid-19) salgınından  
vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığının 
bazı işyerlerinin  faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu, bazı işyerlerinin de salgın 
nedeniyle kapatılan alanlar içerisinde kaldıklarından faaliyette bulunamadıkları, alınan 
tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerinin yanı sıra 
Covid-19 tehlikesi nedeniyle bazı işyerlerinin de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz 
etkilendiği, bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.03.2020 tarihli 2020/7 sayılı 
Genelgesi ile 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanarak yürürlüğe 
giren 7244 sayılı Kanun gereği Pandemi  (Covid-19) döneminde kapalı olan ekli listedeki 
işyerlerine ait Nisan-Mayıs-Haziran 2020 aylarına ait kiraların alınmamasına oy birliği ile 
karar verildi. 

 

 

Gündem : İlçemiz Medrese mahallesi 194 ada 3 parselde bulunan belediyemize ait  
                  taşınmazın Esgaz A.Ş.’ne CNG dolum tesisi için geçici süreliğine tahsis  
                  edilmesi. 

 
               Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Esgaz A.Ş.nin 28.07.2020 
tarih ve 2020GDN1145 sayılı CNG Dolum Tesisi Parsel Kulanım İzni konulu yazısı 
incelendi ve tetkik edildi. 
                

                 Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, İlçemize doğal gaz arzını geçici olarak 

sağlayacak CNG dolum tesisinin, mülkiyeti belediyemize ait medrese mahallesi 194 ada 3 

parseldeki taşınmazın 410,127 m2.lik kısmına kurulmasına, boru hattı ile doğalgaz arzı 

sağlanana kadar aylık 50,00 TL (ElliTL) kiralama ücreti alınmasına oy birliği ile karar verildi 

Gündem : Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Sünnet çağındaki  
                  çocukların sünnet ettirilmesi. 

 
                  Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Sünnet çağındaki çocukların 

sünnet ettirilmesi konusu incelendi ve tetkik edildi. 

                
               Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, İlçemiz ve mahallelerinde ikamet eden 
sünnet çağına gelmiş çocuklara belediyemiz tarafından sünnet yaptırılmasına oy birliği ile 
karar verildi. 

 



Gündem : İlçemiz Koyunağılı, Kızılbörüklü, Yunusemre ve Karaçam mahallelerinde                         
                  çıkan yangınlarda zarar gören vatandaşlarımıza yardım yapılması. 

 
                Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen ilçemiz Koyunağılı, 
Kızılbörüklü, Yunusemre ve Karaçam mahallelerinde çıkan yangınlarda zarar gören 
vatandaşlarımızın dilekçeleri incelendi ve tetkik edildi. 
 
                Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, İlçemiz Koyunağılı, Kızılbörüklü, 
Yunusemre ve Karaçam mahallelerinde çıkan yangınlarda zarar gören vatandaşlarımıza 
malzemeyi kendi almak suretiyle ve alınan malzemenin kontrolünün de belediyemiz 
tarafından yapılmasına müteakip fatura karşılığında 10.000,00 TL (Onbin TL) yardım 
yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

Gündem : İlçemiz Yunusemre mahallesi 926 parseldeki taşınmazın satın alınması                   
                  veya Kamulaştırılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi. 

 
               Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen ilçemiz Yunusemre 
mahallesi 926 parseldeki 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 926 
parselde bulunan ve yeşil alan olarak görünen taşınmazın vatandaşlarla anlaşılarak 
uzlaşma yolu ile satın alınmasına, uzlaşma sağlanamadığı takdirde kamulaştırılması için 
Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

Gündem : İlçemiz Yunusemre mahallesi 101 ada 1 ve 2 parseldeki taşınmazların  
                  tamamının veya bir bölümünün uzlaşma yolu ile satın alınması için   
                  Belediye Başkanına yetki verilmesi. 

 
                Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen ilçemiz Yunusemre 
mahallesi 101 ada 1 ve 2 parseldeki taşınmazların tamamının veya bir bölümünün uzlaşma 
ile satın alınması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusu incelendi ve tetkik edildi. 
                
                Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, İlçemiz Yunusemre mahallesi 101 ada 1 
ve 2 parselde bulunan taşınmazların tamamının veya bir bölümünün uzlaşma yolu ile rayiç 
bedeli tespit edildikten sonra satın alınması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oy 
birliği ile karar verildi. 
 

Gündem : İlçemiz mahallelerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların  
                  satışı. 

 
               Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen ilçemiz mahallelerinde 
bulunan mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların ihale yoluyla satışa çıkarılması konusu 
incelendi ve tetkik edildi. 
 
               Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, İlçemiz mahallelerinde bulunan mülkiyeti 
belediyemize ait Yalımkaya-Bahçekuyu mahallesi 152 ada 1 parseldeki 910,78 m2 arsa, 
Otluk mahallesi 492 parseldeki 967,39 m2 arsa, Kavak mahallesi 155 ada 6 parseldeki 
167,29 m2 arsa, Sazak mahallesi 1103 parseldeki 710,00 m2 Ev ve bahçe ile Diközü 



mahallesi 183 ada 1 parseldeki 384,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununa göre ihaleye çıkarılarak satışlarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

Gündem : Mihalıççık Belediyesi Kültür Merkezi arka tarafında bulunan 171 ada 24  
                  Parselde bulunan mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz üzerinde kreş           
                  açılması için proje yaptırılması. 
                       
                  Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Mihalıççık Belediyesi Kültür 

Merkezi arka tarafında bulunan 171 ada 24 parselde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 

taşınmaz üzerinde kreş açılması için proje yaptırılması konusu incelendi ve tetkik edildi.                

                Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Camikebir mahallesi Mihalıççık 
Belediyesi Kültür Merkezi arka tarafında bulunan şuan 171 ada 24 parsel nolu ( daha sonra 
parsel üzerinde düzeltme çalışmaları yapılacaktır) mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz 
üzerinde kreş açmak için proje yaptırılmasına, proje yaptırılmasına müteakip taşınmazın 
ihale yoluyla kat karşılığı verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

Gündem : Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Gasilhane hizmetleri         
                  için dışarıdan hizmet alınması. 

 
                  Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Gasilhane hizmetleri için 

dışarıdan hizmet alınması konusu incelendi ve tetkik edildi. 

               
               
 
                Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, İlçemiz ve mahallelerinde ikamet eden 
maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın cenazelerinin (özellikle bayan cenazeleri) 
yıkanması için cenaze başına 300,00 TL.sı (ÜçyüzTL) hizmet alımı yapılmasına oy birliği 
ile karar verildi. 

 

Gündem : Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen İçkili ürün satışı  
                  yapılan alanların belirlenmesi. 

 
                 Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen İçkili ürün satışı yapılan 

alanların belirlenmesi konusu incelendi ve tetkik edildi.              

                 Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Medrese mahallesinde bulunan 
Çarşı Cami, Camikebir mahallesinde bulunan Merkez Cami ile Ömerköy caddesinde 
bulunan Öğrenci Yurdu arasında Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmî veya Özel 
Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 7 nci 
maddesinde belirtilen mesafenin haricinde kalan ekli krokide belirtilen alanda bulunan 
işyerlerine içkili yer (içkili lokanta, tekel bayii, büfe, alkol satışı yapılan yer) İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatı verilmemesi konusu Meclis Üyeleri Metin ATAÇ ve Yavuz CEBECİ’nin 
RED, diğer Meclis üyelerinin ise KABUL oyu kullanması sonucunda oy çokluğu ile kabul 
edildi. 
 

Gündem : Belediye Başkanlığından Meclisimize havale Gürleyik Şelalesi ve Sit alanı  



                  dışında su yatağı ve çevresini kapsayacak şekilde proje yaptırılması. 
 
                 Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Gürleyik Şelalesi ve Sit 

alanı dışında su yatağı ve çevresini kapsayacak şekilde proje yaptırılması konusu 

incelendi ve tetkik edildi.                

               Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Gürleyik mahallesinde bulunan 
Gürleyik Şelalesi ve doğal sit alanı dışında kalan su yatağı ve çevresini kapsayacak şekilde 
proje yaptırılması ve yaptırılan projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmasına oy 
birliği ile karar verildi. 

 

Gündem : İlçemizde kurulan Mihalıççık Kadın kalkınma ve Girişim Kooperatifi ve  
                  Mihalıççık Turizm Geliştirme Kooperatifi ile iş birliği protokolü yapılması. 
 
                  Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen İlçemizde kurulan Mihalıççık 

Kadın kalkınma ve Girişim Kooperatifi ve Mihalıççık Turizm Geliştirme Kooperatifi ile iş birliği 

protokolü yapılması konusu incelendi ve tetkik edildi.                

                Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, İlçemizde kurulan Mihalıççık Kadın 
kalkınma ve Girişim Kooperatifi ile Mihalıççık Turizm Geliştirme Kooperatifinin 
denetimlerinin belediye tarafından yapılması amacıyla ile iş birliği protokolü yapılması için 
Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 
Gündem : (Dilekçeler) Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen ALBEDO  
                  BS Elektrik Üretim A.Ş.nin 04.09.2020 tarih ve 403 sayılı yazısı.  

 
 

                 Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen ALBEDO BS Elektrik Üretim 

A.Ş.nin 04.09.2020 tarih ve 403 sayılı yazısı incelendi ve tetkik edildi. 

                
                Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ALBEDO BS Elektrik Üretim A.Ş.nin 

04.09.2020 tarih ve 403 sayılı yazısı ile ilçemiz Narlı mahallesinde bulunan mülkiyeti 

belediyemize ait 148 ada 16 parseldeki 1.229,92 m2 taşınmazın Gürsöğüt Barajı 1-2 ve HES 

İnşaatı Projesinin yapımı için kamulaştırılacağından uzlaşma yoluyla satışına, uzlaşma 

teklifini incelemek ve imzalamak için Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oy birliği ile karar 

verildi.  

 

 

         Haydar ÇORUM                   Gökhan ZEYBEK             Yavuz CEBECİ                         
             Başkan                            Meclis Katibi                    Meclis Katibi                                                                                                      
    


