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            GÜNDEM :  2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.                          

             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, Belediye Başkanı Haydar 
ÇORUM’un 2021 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve tetkik edildi.    

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları 
Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasındaki 
faaliyet raporunun incelenmesinden sonra üyelerden söz isteyen bulunmaması üzerine 
faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi 

 

GÜNDEM :  2022 Yılı Encümen Üye Seçimi ve Toplantı Gününün Belirlenmesi.                        

             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen 2022 yılı Encümen Üye seçimi 
ve Toplantı gününün belirlenmesi teklifi okundu ve incelendi.                

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereği yapılan gizli oylama 
sonucunda; 
 

Yavuz CEBECİ’nin 5 (Beş) oy, Mustafa İMRE’nin 5 (Beş) oy alarak Encümen üyesi 
olarak seçilmeleri üzerine, encümen toplantı günlerinin de Salı ve Cuma günü olarak 
belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM :  2022 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi.                          

             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen 2022 yılı Plan ve Bütçe 
Komisyonu Üye seçimi teklifi okundu ve incelendi. 

         5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği yapılan açık oylama 
sonucunda; 
 
          Yavuz CEBECİ 6 (Altı) oy, Mustafa İMRE 6 (Altı) oy, Susan KARAKAYA 5 (Beş) oy 
alarak Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi olarak seçildi ve oylama oy birliği ile kabul edildi. 

 

GÜNDEM :  2022 Yılı İmar Komisyonu Üye Seçimi.                                

             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen 2022 yılı İmar Komisyonu Üye 
seçimi teklifi okundu ve incelendi.           

         5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği yapılan açık oylama 
sonucunda; 

            Yavuz CEBECİ 7 (Yedi) oy, Gürol ERSOY 7 (Yedi) oy,  Ömer GÖBEKLİ 5 (Beş) oy 
alarak İmar Komisyon Üyesi olarak seçildi ve oylama oy birliği ile kabul edildi 



 
 
GÜNDEM :  Ramazan Ayında ve Yunus Emre Etkinliklerinde Yapılacak Olan  
                    Yardımların Şartlı Bağış olarak Kabul Edilmesi. 
                   
                    Belediye Başkanının önerisiyle; Ramazan ayında ve 06-10 Mayıs Yunus Emre 
Kültür ve Sanat Haftası etkinlerinde yapılabilecek olan yardımların şartlı bağış olarak kabul 
edilmesi önerisi incelenip değerlendirildi.            

                Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; 2022 yılı Ramazan ayında ve 
2022 yılı 06-10 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat haftası anma etkinlikleri kapsamında 
bağış yapmak isteyen kurum, kuruluş, vatandaş vb. bağışlarının şartlı bağış olarak kabul 
edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

GÜNDEM : İlçemiz Medrese mahallesi 244 ada 1parsel ve 245 ada 1 parseldeki arsa  
                   vasfındaki taşınmazların Toplu Konut Yapılması için Toplu Konut İdaresi  
                   başkanlığına devredilmesi. 
 

       Mülkiyeti belediyemize ait Medrese mahallesi 244 ada 1 parsel nolu 10.041,86 
m2 yüzölçümlü arsa ile 245 ada 1 parsel nolu 6.580,33 m2 yüzölçümlü arsanın toplu konut 
yapılması için (TOKİ) Toplu Konut İdaresi Başkanlığına takas, satış veya bedelsiz olarak 
devredilmesi için Belediye Başkanı Haydar ÇORUM’a yetki verilmesine oy birliği ile karar 
verildi. 

GÜNDEM : İlçemiz Yunusemre mahallesi 138 ada 1 parsele ilişkin İmar Planı  
                   Değişikliği. 
 

       06-10 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kapsamında düzenlenen 
etkinliklerin ilçemiz Yunus Emre mahallesinde gerçekleşmesini sağlamak ve yılın sadece bir 
gününde sınırlı kalmadan bütün bir yılın tamamına yaymak, Türk kültürünün en önemli 
değerlerinden olan Yunus Emre’nin dünya değeri olarak tanınmasını sağlamak amacıyla, 
yılın sadece bir gününde yapılan etkinliğin haftalara ve yılın tamamına yaymak üzere bu 
etkinliklerin yapılabileceği mekanların bu bölgede yapılabilmesi amacıyla ilçemiz 
Yunusemre mahallesi 138 ada 1 parselde imar planı değişikliği yapılmasına oy birliği ile 
karar verildi. 

GÜNDEM : İlçemiz Yunusemre mahallesi 138 ada 1 parselin satın alınarak Eskişehir  
                   Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılması. 
 

              06-10 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kapsamında düzenlenen 
etkinliklerin ilçemiz Yunus Emre mahallesinde gerçekleşmesini sağlamak ve yılın sadece bir 
gününde sınırlı kalmadan bütün bir yılın tamamına yaymak amacıyla  mülkiyeti maliye 
hazinesine ait olan ilçemiz Yunusemre mahallesi 138 ada 1 parsel nolu taşınmazın satın 
alınarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne belirtilen taşınmaz üzerinde Kültür Merkezi 
yapılması şartı ile 2 (iki) yıllık ön tahsis, yapımının tamamlanmasına müteakip süresiz 
tahsisinin yapılması için belediye başkanı Haydar ÇORUM’a yetki verilmesine oy birliği ile 
karar verildi. 



 

GÜNDEM : Belediyemize ait Kepçe (Kazıcı-Yükleyici) çalışma ücret tarifesinin  
                   yeniden değerlendirilmesi.   

        

      Yapılan piyasa araştırması ve incelemesi neticesinde belediye başkanlığımıza 
ait Kepçe (Kazıcı-Yükleyici) çalışma ücretinin akaryakıt ürünlerine gelen son fiyat 
artışlarından dolayı yeniden bir değerlendirme yapılarak çalışma ücretinin saatlik 550,00 
TLsı (BeşyüzelliTL) olarak belirlenmesine, ilçe dışı yapılacak olan kiralamalarda ise km. 
başına yakıt bedeli ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 


