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            Gündem : 2021 Yunus Emre  ve Türkçe yılı kapsamında Caz albümü yapımı      
                                ve kitap basımı. 

 
             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, 2021 Yunus Emre  ve Türkçe 
yılı etkinliği kapsamında Caz albümü yapımı ve kitap basılması konusu incelendi ve tetkik 
edildi.               

           Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, 2021 Yunus Emre ve Türkçe yılı etkinlikleri 
kapsamında  (1) bir adet Caz albümü, (7) Yedi adet Türkçe ve farklı dillerden oluşan albüm 
yapılması ve Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak kitap basım işinin belediyemiz tarafından 
yapılmasına meclis üyesi Murat YALÇIN RED, diğer tüm meclis üyelerinin KABUL oyu 
kullanması sonucu karar oy çokluğu ile kabul edildi.             

              
 
             Gündem : Belediyemize ait Şehit Ömer HALİSDEMİR konukevi ücretlerinin  
                                yeniden belirlenmesi. 

 
             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, belediyemize ait Şehit Ömer 
HALİSDEMİR konukevinde konaklayacak olan öğretmenler ile Mihalıççık spor kulübü 
sporcuları için yeniden ücret belirlenmesi konusu incelendi ve tetkik edildi.                

             Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemizde konut sıkıntısı yaşanması 
nedeniyle ilçemizdeki okullara ataması yapılan öğretmenlere müracaatları olması 
durumunda yarı yıl tatiline kadar belediyemize ait Şehir Ömer HALİSDEMİR konukevinde 
aylık 1.000,00 TL (BinTL) ücret tarifesi uygulanmasına, ayrıca ilçemizi temsil eden 
Mihalıççık Spor Kulübü sporcularına ilçemizde kaldıkları günlerde misafirhane ücretinin % 
75 indirimli olarak uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.         

              Gündem : İlçemizdeki TOKİ alanı için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama  
                                İmar Planı için hazırlanan İmar Komisyon Raporunun   
                                görüşülmesi.                              

 
             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, ilçemizdeki TOKİ alanı için 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı için hazırlanan İmar Komisyon Raporunun 
görüşülmesi konusu incelendi ve tetkik edildi.                

             Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemizde TOKİ alanı olarak belirlenen alan 
için daha önceden hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2021 tarihli olağan 
meclis toplantısında 23 sayılı karar ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
doğrultusunda belediyemiz İmar komisyonu tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği için hazırlanan İmar Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi.         



             Gündem : İlçemizde Toplu Konut yapılması için mülkiyeti belediyemize ait  
                              194 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerin TOKİ’ye devri için Belediye  
                              Başkanı’na yetki verilmesi. 

 
             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, İlçemizde Toplu Konut 
yapılması için mülkiyeti belediyemize ait 194 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerin TOKİ’ye devri için 
Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusu incelendi ve tetkik edildi.                

             Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemizde Toplu konut yapılması için imar 
planında düzenlemeleri yapılmış olan mülkiyeti belediyemize ait olan medrese mahallesi 
194 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerin; ilçemiz sınırları içerisinde, imar planı dışında bulunan 
TOKİ’ye ait arazi ile takas edilmesine, takasın gerçekleşmemesi durumunda bedelli veya 
bedelsiz olarak devir edilmesi için belediye başkanı Haydar ÇORUM’a yetki verilmesine oy 
birliği ile kabul edildi.         

 

                Gündem : İlçemiz Yalımkaya mahallesi halkından ihtiyaç sahibi Zeynep  
                              ÇÖMEZ’e inşaat malzemesi yardımı yapılması. 

 
            Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, İlçemiz Yalımkaya mahallesi 
halkından ihtiyaç sahibi Zeynep ÇÖMEZ’in inşaat malzemesi yardımı ile ilgili dilekçesi 
incelendi ve tetkik edildi.                

         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Yalımkaya mahallesinde ikamet eden 
eşini kanser hastalığı yüzünden kaybeden 2 (iki) çocuğuyla kalan Zeynep ÇÖMEZ’in halen 
oturmakta olduğu evin miraslı olduğu, mirasçılarla aralarında sorunlar yaşandığı, şahsın 
mahalle içerisinde eski bir evinin olduğu, bu evin oturulabilecek duruma gelebilmesi için 
tadilat gerektiği, dolayısıyla inşaat malzemesine ihtiyaç olduğu tespit edilmiş olup ihtiyaç 
sahibi kişiye 10.000,00 TL (OnbinTL) tutarında inşaat malzemesi yardımı yapılmasına oy 
birliği ile karar verildi.         

             

    Gündem : İlçemiz Medrese mahallesi 105 da 60 parsel nolu 6045,45 m2  
                              Yüzölçümlü taşınmazın spor tesisi alanı için satın alınması. 

 
             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen İlçemiz Medrese mahallesi 105 
da 60 parsel nolu 6045,45 m2 yüzölçümlü taşınmazın imar planında Spor Tesisi Alanı 
içerisinde kaldığından satın alınması yada kamulaştırılması konusu incelendi ve tetkik edildi.          

             Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, İlçemiz Medrese mahallesi 105 da 60 parsel 
nolu 6045,45 m2 yüzölçümlü taşınmazın imar planında Spor Tesisi Alanı içerisinde kaldığı, 
belirtilen taşınmazın mevcut stadın yanında olduğu, mevcut stadın kullanılamaz durumda 
olduğu, belirtilen taşınmazın uzlaşma yolu ile satın alınmasına, uzlaşma sağlanamadığı 
takdirde kamulaştırılmasına ve spor tesis alanı yapılması için Türkiye Cumhuriyeti Gençlik 
ve Spor Bakanlığına devredilmesine oy birliği ile karar verildi.         

 
           



 
   Gündem : İlçemiz Obruk mahallesi muhtarı Fazıl KAYA’nın Koruge boru  
                               yardımı konulu dilekçesi. 

 
             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, İlçemiz Obruk mahallesi 
muhtarı Fazıl KAYA’nın Koruge boru yardımı konulu dilekçesi incelendi ve tetkik edildi.                

         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Obruk mahallesi muhtarı Fazıl KAYA 
mahallesinde tarımsal sulama amaçlı kullanılmak üzere 2300 (ikibinüçyüz) metre Koruge 
boruya ihtiyaç olduğunu, ihtiyaç olan Koruge borunun 1200 (Binikiyüz) metresini mahalle 
olarak kendilerinin tedarik etiklerini, geriye kalan 1100 (binyüz) metre Koruge borunun 
belediyemiz tarafından temin edilmesini talep etmiştir. Obruk mahallesi için tarımsal sulama 
amaçlı kullanılmak üzere gerekli olan 1100 (Binyüz)metre Koruge borunun belediyemiz 
tarafından temin edilmesine oy birliği ile karar verildi.         

 

                  Gündem : İlçemiz Korucu mahallesi Camii Restorasyon projesinin  
                                görüşülmesi.                           

 
              Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, ilçemiz Korucu mahallesi 
Camii restorasyon projesinin devir alınması konusu incelendi ve tetkik edildi.               

              Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Korucu mahallesi Camisinin 
restorasyon projesinin Eskişehir Valiliği tarafından hazırlandığı ve restorasyon için ödenek 
ayrıldığı, Korucu mahallesi camii projesi ile ödeneğinin Eskişehir Valiliğinden devir alınarak 
restorasyon işlerinin belediyemiz tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verildi.         

                Gündem : İlçemizde cenaze işlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet Cenaze  
                              aracı (kamyonet) alınması.                       

 
             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, ilçemizde cenaze işlerinde 
kullanılmak üzere 1 (bir) adet cenaze aracı alınması için T cetveline eklenmesi konusu 
incelendi ve tetkik edildi.                

            Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, belediyemiz bünyesinde bulunan ve halen 
kullanılmakta olan cenaze aracının çok eski durumda olduğu ve tam anlamıyla cenaze 
işlerinde kullanılacak durumda olmadığı, bu nedenle ilçemizde cenaze işlerinde kullanılmak 
üzere 1 (bir) adet cenaze aracı (kamyonet) alınması için (T) cetveline eklenmesine ve onay 
için Büyükşehir belediyesine gönderilmesine oy birliği ile kabul edildi.         
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