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            Gündem :  Mihalıççık Belediyesinin 2021 Yılına Ait 2464 Sayılı Gelirler Kanunu 
Gereğince Merkez ve Köyler için ayrı ayrı(Gelir Tarifelerinin Gelişmişlik Düzeyine 
Göre Belirlenmesi) 
 
            Belediye Başkanlığınca Meclisimize havale edilen Belediye Gelirler Kanunu Genel 

Tebliği ile ilgili teklif okundu, incelendi ve tetkik edildi. 

          Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde; Maliye Bakanlığının 11.07.2014 tarih ve 
29057 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğince 
tabloların Grup/Vergi tutar bölümünün 1.nci kısmında Camikebir ve Medrese Mahalleleri, 
2.nci kısmında ilçemize bağlı Mahalleler: Adahisar, Ahur, Ahurözü, Akçaören, Aydınlar, 
Bahtiyar, Belencilbirt, Bey, Çalçı, Çalkaya, Çardak, Çukurören, Dağcı, Diközü, Dinek, 
Dümrek, Gözeler, Güce, Güreş, Gürleyik, Hamidiye, Ilıcalar, İğdecik, İkizafer, Karaçam, 
Karageyikli, Kavak, Kayı, Kızılbörüklü, Korucu, Koyunağılı, Kozlu, Lütfiye, Mahmuthisar, 
Narlı, Obruk, Otluk, Ömer, Saray, Sazak, Seki, Sekiören, Sorkun, Süleler, Tatarcık, 
Uşakbükü, Üçbaşlı, Yalımkaya, Yayla, Yeşilyurt, Yunusemre olarak belirlenmesine, ayrıca 
Diğer Gelirlerin ve ceza cetvellerinin karşılarında gösterilen miktarlar üzerinden 01.01.2021 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 
 
              Gündem : 2021 Yılı Gelir Tarifeleri ve Ceza cetvelleri. 

              Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, 2021 Yılına ait 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunun gereğince tanzim edilen Gelir tarifeleri ve 5393 sayılı Belediye 

Kanunu ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 

1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun bazı maddelerini muadil kanun (5728 sayılı Kanunla 

değişik) gereğince tanzim edilen ceza cetvelleri görüşüldü ve ekte sunulmuş haliyle 

tarifelendirilmesine oy birliği ile karar verildi.             

 
               Gündem : İlçemiz İğdecik mahallesinde yapılacak olan Kadastro çalışmaları 

için bilirkişi seçimi. 

                Belediye Başkanlığından meclisimize havale edilen İğdecik mahallesi muhtarı 

Doğan ÇELİK’in dilekçesi okundu incelendi. 

            Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz İğdecik mahallesinde yapılacak 
olan Kadastro çalışmaları için daha önceden bilirkişi olarak seçilen ve görev yapan Kadir 
YILDIRIM’ın vefat etmesi üzerine, yerine aynı mahalleden 28417664592 T.C. kimlik 
numaralı Hüseyin ÖZDEMİR’in bilirkişi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.             

 
 
              Gündem : Azerbaycan ülkesi Şeki ve Gah şehri ile kardeş belediye olunması. 



              Belediye Başkanlığından meclisimize havale edilen Azerbaycan ülkesi Şeki ve Gah 

şehirleri ile kardeş belediye olunması konulu dilekçe okundu incelendi. 

            Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Yunus Emre ve Tapduk Emre’nin 
mekanlarının bulunduğu Azerbaycan ülkesi Şeki ve Gah şehirleri ile kardeş belediye 
olunması için Belediye Başkanı Haydar ÇORUM’a yeki verilmesine oy birliği ile karar 
verildi.             

 
 
               Gündem : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Protokol yapılması.                    

                Belediye Başkanlığından meclisimize havale edilen ilçemiz Bey ve Güreş 

mahallelerinde yol yapımı kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile protokol 

yapılması konulu dilekçe okundu incelendi. 

            Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Bey ve Güreş mahallelerinde yol 
yapımı kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması için Belediye 
Başkanı Haydar ÇORUM’a yeki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 
 
              Gündem : Kiraz Bahçesi sahipleri ile Protokol yapılması.                     

              Belediye Başkanlığından meclisimize havale edilen, ilçemizde Kiraz Bahçesi 

bulunan vatandaşlar ile protokol yapılması konulu dilekçe okundu incelendi. 

            Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemizde kiraz bahçesi bulunan 
vatandaşlardan istekliler olması halinde kiraz bahçelerinin bakımının belediyemiz 
tarafından yapılarak kar ortağı olunması amacıyla protokol imzalanması için Belediye 
Başkanı Haydar ÇORUM’a yeki verilmesine oy birliği ile karar verildi.  
 
 
 
 
 
 
 
            

              Gündem : Yunusemre Mahallesi 1965 parsel nolu taşınmaza Acele 

Kamulaştırma Yapılması için gerekli işlemlerin yapılması. 

              Belediye Başkanlığından meclisimize havale edilen, ilçemiz Yunusemre mahallesi 

1965 parsel nolu taşınmaza Acele kamulaştırma yapılması için gerekli işlemlerin yapılması 

konulu dilekçe okundu incelendi. 

            Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Yunusemre mahallesi 1965 parsel 
nolu 8.676,00 m2 tarla vasfında vatandaşa ait hisseli taşınmaz üzerine Lojistik alan 
yapılması amacıyla Acele Kamulaştırma yapılması için gerekli işlemeleri yapmak üzere 
belediye başkanı Haydar ÇORUM’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.             

 
 



             Gündem : İlçemiz Bey Mahallesi 105 ada 24 parseldeki tarla ile Sazak 

mahallesi 1402 parseldeki kerpiç ev ve ahırın satışı. 

         Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, İlçemiz Bey Mahallesi 105 ada 
24 parseldeki tarla ile Sazak mahallesi 1402 parseldeki kerpiç ev ve ahırın satışı incelendi 
ve tetkik edildi. 

          
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, mülkiyeti belediyemize ait olan İlçemiz Bey 
Mahallesi 105 ada 24 parsel nolu 2.204,58 m2 tarla ile Sazak mahallesi 1402 parsel nolu 
108,00 m2 kerpiç ev ve ahır vasfındaki taşınmazların satışında sakınca bulunmadığı, 
kıymet takdir komisyonunun belirleyeceği fiyat üzerinden ihale yoluyla satılmasına oy birliği 
ile karar verildi.             

 
               Gündem : Belediyemize ait Oluk çekme makinası ile yağmur oluğu yapımı. 

               Belediye Başkanlığından meclisimize havale edilen, belediyemize ait Oluk çekme 

makinası ile vatandaşın talebi doğrultusunda yağmur oluğu yapımı konulu dilekçe okundu 

incelendi. 

            Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, belediyemize ait Oluk çekme makinası ile 
vatandaşların talebi doğrultusunda yağmur oluğu yapımı için güncel piyasa araştırması 
yapılması sonucu tespit edilen tutar üzerine % 20 ilave yapılarak metre birim fiyatının 
belirlenmesine oy birliği karar verildi.             
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