
              

                                 MECLİS  TOPLANTI   TUTANAĞI                       

                                                                                                 EYLÜL / 2022                 

                           GÜNDEM:  2022 Yılı Ek Bütçe İhtiyacı. 

 
            Belediye Başkanlığından meclise havale edilen Belediye Mali Hizmetler Müdürü 
Bülent DÖNMEZ’ in Mihalıççık Belediyesi Bütçe içinde elde edilmesi düşünülen ve 
gerçekleşen gelir ve yapılacak harcamalara ilişkin olarak belediye faaliyetlerini sürdürmek 
amacıyla bütçe ihtiyaçları için 2022 Yılı Ek Bütçe Cetvelleri ile ilgili evrakları incelendi ve 
tetkik edildi. 
             
             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Mihalıççık Belediyesi 
Bütçe Cetvellerinde; 
 
             Madde 1 :  Giderin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde: 
 

05 Mahalli İdareler 18.000.000,00 
05.03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 14.000.000,00 
05.03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme 

Alımları 
3.000.000,00 

05.03.04 Görev Giderleri 2.000.000,00 
05.03.05 Hizmet Alımları 2.000.000,00 
05.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri                                3.000.000,00 
05.03.07 M.Mal G. Hak Alım Bak. Giderleri 1.000.000,00 
05.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Gid 3.000.000,00  
05.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid. 4.000.000,00 

 
            Olmak üzere toplam: 5.180.000,00 TL gider olarak Ek Bütçe olarak kabul 
edilmesine,  
 
           Madde 2 : Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetvellerinde: 
 
05  Diğer Gelirler 18.000.000,00  
 02.51 Merkezi İdare Vergi Gel. Al. Pay. 18.000.000,00 
    

 
 

                 Olmak üzere toplam 18.000.000,00 TL gelir olarak karşılık gösterilmek üzere Ek 
Bütçesinin uygun olduğu görülmüş olup, oy birliği ile kabul edildi. 
 

              GÜNDEM : Mihalıççık Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinin faaliyet  
                              alanlarının artırılması. 
 

             Belediye Başkanlığından meclisimize havale edilen Belediye Başkanı Haydar 
ÇORUM’a ait 01.09.2022 tarihli dilekçesi okundu ve tetkik edildi. 

 Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde; 11.06.2019 tarih ve 39 sayılı meclis kararı ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 22.07.2019 tarih ve 167142 
sayılı oluru ile Mihalıççık Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi adı altında 5393 sayılı 



Belediye Kanunu’nun 71. maddesi gereğince Bütçe İçi İşletme kurulmuş ve 03.10.2019 tarih 
ve 62 sayılı meclis kararı ile faaliyet alanı genişletilmiştir.  

İlçemizde yapılması planlanan çalışmalar dahilinde Mihalıççık Belediyesi İktisadi ve 
Sosyal Tesis İşletmesi faaliyetleri olarak Kafeterya, fıtness, sauna, kondisyon merkezi, 
düğün salonu, halı saha tesislerinin işletilmesi, mesire alanları, otopark, park ve bahçe 
hizmetleri, misafirhane, konuk evi, el sanatları üretim ve satış faaliyetleri, tarımsal üretim ve 
satış faaliyetleri, kreş, gündüz bakım evi, yaşlı bakım evi, müze ve ören evi, otel, pansiyon, 
termal tesis, kültürel ve sanatsal faaliyetler, tiyatro, peyzaj, süs bitkileri üretim ve satışı, kent 
mobilyaları tanzim ve satış, akaryakıt istasyonu, beton üretim santrali, tv yayını, kum, taş ve 
çakıl ocağı, havuz ve spor tesisleri, süt ve süt ürünleri tanzim satışı, hayvansal gübre ürünleri 
üretim ve satışı, su üretim ve paketlenmesi, turizm geliştirme faaliyetleri, hayvancılık üretim 
ve satışı, inşaat işleri yapımı ve pazarlanması, bitki vb. sera yapımı ve işletilmesi ile ağaç 
ürünleri yapımı ve pazarlanması konularının belirlenmesine,  

Eskişehir ili Mihalıççık ilçesi, Camikebir mahallesi, Cumhuriyet meydanı No:40 iç kapı 
no:1 adresinde Mihalıççık Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi unvanı ile 50.000,00 
TL.sı (EllibinTL.) sermaye ve yetkilisi Belediye Başkanı Haydar ÇORUM’un (T.C.kimlik 
No:29257228692) yukarıda yazılı olan tüm meclis kararlarındaki faaliyetlerin yürütülmesi 
için münferiden yetkili kılınmasına  oy birliği ile karar verildi.     

 
               GÜNDEM : Mülkiyet belediyemize ait Güce, Narlı, Obruk, Çardak, Koyunağılı, 
                              Sazak ve Karaçam mahallelerinde bulunan taşınmazların satışı. 
   
             Mülkiyeti belediyemize ait olan Güce mahallesi 146 ada 4 parselde bulunan 456,00 
m2 arsa, Narlı mahallesi 112 ada 6 parselde bulunan 198,50 m2 arsa, Obruk mahallesi 2046 
ada 2 parselde bulunan 117,56 m2 kargir ev ve avlu, 2145 ada 2 parselde bulunan 107,43 
m2 kargir ev ile 2146 ada 1 parselde bulunan 76,96 m2 harap ev, Çardak mahallesi 779 ada 
1 parselde bulunan 332,76 m2  arsa ve kargir ahır, Koyunağılı mahallesi 1318 parselde 
bulunan 120,00 m2 kargir oda ve avlu, Sazak mahallesi 1151 ada 4 parselde bulunan 
852,82 m2 ev arsası, Karaçam mahallesi 101 ada 13 parselde bulunan 23.750,00 m2 tarla 
ile 101 ada 38  parselde bulunan  6.500,00 m2 bahçe yeri vasıflı taşınmazların satışı ile ilgili 
olarak imar komisyonu tarafından hazırlanan raporda taşınmazların satışında sakınca 
bulunmadığı, yukarıda ada, parsel ve yüzölçümleri yazılı taşınmazların 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu’na göre satışlarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

                 
   GÜNDEM : FE-Ni Madencilik Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tur.San.ve  

                               Tic.Ltd.Şti.nin belediyemize yapacağı maddi bağış konusunun  
                               görüşülmesi. 
 

             Belediye Başkanlığından meclisimize havale edilen FE-Ni Madencilik Petrol 
Ürünleri Nakliye İnşaat Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin belediyemize yapacağı maddi bağış 
konulu yazısı okundu ve tetkik edildi. 

   Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde; FE-Ni Madencilik Petrol Ürünleri Nakliye 
İnşaat Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin ilçemiz Yayla ve Karaçam mahallelerinde bulunan cami ve 
köy odalarının bakım onarım ve tadilat işlerinde kullanılmak üzere belediyemize maddi 
(şartlı) bağış yapmasına oy birliği ile karar verildi.     


