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            GÜNDEM :  İlçemiz Medrese Mahallesi 81 ada 61 parsel üzerinde kurulması  
                                planlanan Güneş Enerji santrali için İlbank A.Ş.’den kredi  
                                çekilmesi.                                

 
            Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, İlçemiz Medrese Mahallesi 81 
ada 61 parsel üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerji santrali için İlbank A.Ş.’den kredi 
çekilmesi konusu incelendi ve tetkik edildi.                

          Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; İlçemiz Medrese Mahallesi 81 ada 
61 parsel üzerinde kurulması planlanan 913,65 KWE Güneş Enerji Santralinin projesi ve 
kurulumunun yapılabilmesi için İlbank A.Ş.’den kredi çekilmesi için belediye başkanı 
Haydar ÇORUM’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

            GÜNDEM : Mihalıççık ilçesi ile Koyunağılı mahallesi arasındaki yolun  
                               kısaltılması amacıyla Seki ve Bey Mahallelerinde uzlaşma  
                               yoluyla taşınmaz satın alınması için Belediye Başkanı’na yetki  
   verilmesi.          
             
            Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, Mihalıççık ilçesi ile Koyunağılı     
mahallesi arasındaki yolun kısaltılması amacıyla Seki ve Bey Mahallelerinde uzlaşma 
yoluyla taşınmaz satın alınması, uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırma yapılması 
için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusu incelendi ve tetkik edildi.        

          Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz ile Koyunağılı mahallesi arasındaki 
yolun kısaltılması amacıyla yapılması planlanan yeni yol güzergahında bulunan Seki 
mahallesi 105 ada, 52,53,57,60,63,69,74,75,76,78,79,80,87 ve 88 parseller ile Bey 
mahallesi 108 ada 51 ve 52 parsel nolu taşınmazlardan olası durumlarda zorunlu ihtiyaç 
duyulan parsellerin uzlaşma yolu ile satın alınmasına, uzlaşma sağlanamadığı takdirde 
kamulaştırılması için Belediye Başkanı Haydar ÇORUM’a yetki verilmesine oy birliği ile 
karar verildi. 

 

 

               GÜNDEM :  İlçemiz Mahmuthisar mahallesinde çıkan yangında zarar gören  
                                   vatandaşımıza yardım yapılması. 

 



             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, ilçemiz Mahmuthisar 
mahallesinde çıkan yangında zarar gören vatandaşımızın dilekçesi incelendi ve tetkik 
edildi. 
                
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, 13.05.2021 günü saat:10.25 sıralarında 
ilçemiz Mahmuthisar mahallesinde çıkan yangında Mehmet Emin ALPARSLAN 
(T.C.Kimlik No:43735154136) isimli vatandaşın evi, eşyaları ve 600 (Altıyüz) adet yonca / 
saman balyası ile 1,5 Ton (Birbuçuk) arpanın tamamının yandığı, yangından zarar gören 
vatandaşımıza mağduriyetinin giderilmesi için 10.000,00TL. (OnbinTL) nakdi yardım 
yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

 

                 GÜNDEM : İlçemiz Camikebir Mahallesi 176 ada 137 ve 138 parsel nolu  
                               taşınmazların satışı. 

 
           Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, İlçemiz Camikebir mahallesi 
176 ada 137 ve 138 parsel nolu taşınmazların satışı konusu incelendi ve tetkik edildi. 
                
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, mülkiyeti belediyemize ait olan İlçemiz 
Camikebir Mahallesi 176 ada 137 parsel nolu 273 m2 arsa ile 176 ada 138 parsel nolu 271 
m2 arsa vasfındaki taşınmazların satışında sakınca bulunmadığı, her iki arsa vasfındaki 
taşınmazın kıymet takdir komisyonunun belirleyeceği fiyat üzerinden ihale yoluyla 
satılmasına oy birliği ile karar verildi.             

 

 

             GÜNDEM : İlçemiz Ahurözü Mahallesi Muhtarı Ali ÖZGAN’ın Mahalle Camisi  
                                 yapımı için yardım konulu dilekçesi. 
                                   
             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, ilçemiz Ahurözü Mahallesi 
Muhtarı Ali ÖZGAN’a ait dilekçe okundu ve tetkik edildi.     

          Yapılan inceleme neticesinde, ilçemiz Ahurözü mahallesinde yapılacak olan yeni 
camii inşaatı için maddi ve malzeme desteği talep edildiği, yeni yapılacak olan Ahurözü 
mahallesi camii için 10 (On) ton demir yardımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 
 
 
 

                 GÜNDEM : İlçemiz Camikebir Mahallesi 244 ada 21 parsel nolu taşınmazın  
                               satışı. 
  

           Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, İlçemiz Camikebir mahallesi 
244 ada 21  parsel nolu taşınmazın satışı konusu incelendi ve tetkik edildi. 
                
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, mülkiyeti belediyemize ait olan İlçemiz 
Camikebir Mahallesi 244 ada 21 parsel nolu 299 m2 arsa vasfındaki taşınmazın satışında 
sakınca bulunmadığı, arsa vasfındaki taşınmazın kıymet takdir komisyonunun 
belirleyeceği fiyat üzerinden ihale yoluyla satılmasına oy birliği ile karar verildi.             



 

            Gündemde başka görüşülecek konu bulunmaması üzerine Meclis Başkanı 
toplantıya katılanlara teşekkür ederek bir sonraki Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 
02.07.2021 Cuma günü saat:14:30’da yapılmasını teklif etti, toplantı günü ve saati tüm 
meclis üyeleri tarafından uygun görülerek kabul edildi 
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