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GÜNDEM : Mülkiyet belediyemize ait Sazak, Yeşilyurt, Bey, Medrese ve Dümrek  
                    mahallelerinde bulunan taşınmazların satışı. 
 

       Mülkiyeti belediyemize ait olan Sazak mahallesi 923 ada 1 parselde bulunan 
98,05 m2 kerpiç ev ve ahır, Yeşilyurt mahallesi 110 ada 7 parselde bulunan 1861,92 m2 
arsa, Bey mahallesi 105 ada 24 parselde bulunan 2204,58 m2 tarla, Medrese mahallesi 241 
ada 7 parselde bulunan 558,36 m2 arsa, Medrese mahallesi 243 ada 4 parselde bulunan 
261,09 m2 arsa, medrese mahallesi 243 ada 5 parselde bulunan 249,40 m2 arsa ile Dümrek 
mahallesi 74 parselde bulunan 628,00 m2 ev ve arsanın satışı ile ilgili olarak imar komisyonu 
tarafından hazırlanan raporda taşınmazların satışında sakınca bulunmadığı, 

      Sazak mahallesi 923 ada 1 parselde bulunan 98,05 m2 kerpiç ev ve ahır, 
Yeşilyurt mahallesi 110 ada 7 parselde bulunan 1861,92 m2 arsa, Bey mahallesi 105 ada 
24 parselde bulunan 2204,58 m2 tarla, Medrese mahallesi 241 ada 7 parselde bulunan 
558,36 m2 arsa, Medrese mahallesi 243 ada 4 parselde bulunan 261,09 m2 arsa ile 
Medrese mahallesi 243 ada 5 parselde bulunan 249,40 m2 arsanın 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’na göre satışlarının yapılmasına, 

      Dümrek mahallesi 74 parselde bulunan belediyemize ait 628,00 m2 taşınmaz 
üzerinde Salih oğlu Hüseyin DEMİR’e ait ev ve müştemilatı bulunduğundan “Belediyelerin 
özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi 
verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi 
haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç 
bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır.” Denildiğinden Dümrek 
mahallesindeki taşınmazın Hüseyin DEMİR’e doğrudan satışının yapılmasına, 

                   Meclis üyeleri Murat YALÇIN, Metin ATAÇ ve Gürol ERSOY RED, diğer tüm 
meclis üyelerinin KABUL oyu kullanmasıyla birlikte karar oy çokluğu ile kabul edildi 
           
GÜNDEM : Mihalıççık Birlik Spor Kulübüne Yapılan Yardımın Artırılması. 

                 Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, Mihalıççık Birlik Spor 
Kulübü Derneğine yapılan nakdi yardımın artırılması konusu incelendi ve tetkik edildi. 
 

                   Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, merkezi Mihalıççık ilçesinde bulunan, 
ilçemizin adını taşıyan ve amatör olarak faaliyet gösteren Mihalıççık Birlik Spor Kulübüne 
02.07.2021 tarih ve 64 sayılı meclis kararı ile aylık (DokuzbinTL) 9.000,00 TL.sı yapılan 
nakdi yardımın 2022 yılı için aylık (OnyedibinTL) 17.000,00 Tl.sı olarak yapılmasına ( Meclis 
üyeleri Murat YALÇIN, Metin ATAÇ, Susan KARAKAYA ve Gürol ERSOY’un Mihalıççık 
Birlik Spor Kulübünün amatör ligde mücadele ettiği sürede nakdi yardım yapılmasını, 



profesyonel lige çıkması durumunda yapılan nakdi yardımın kesilmesi için KABUL oyu 
kullandıkları) 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 370,00 
TLsı (ÜçyüzyetmişTL) olarak belirlenmesine, ilçe dışı yapılacak olan kiralamalarda ise km. 
başına yakıt bedeli ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi                                  

GÜNDEM : Belediyemize ait Kantar için fiyat Belirlenmesi.        

      Yapılan araştırma ve inceleme neticesinde belediye başkanlığımıza ait kiraz 
alım merkezinde bulunan kantar için traktör ve 6-8 tekerlekli araçlar için (OnbeşTL) 15,00 
TL.si Kırkayak tabir edilen kamyonlar ile Tırlar için (Yirmi TL) 20,00 TLsi tartım ücreti 
belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.                                 

       Gündemde başka görüşülecek konu bulunmaması üzerine Meclis Başkanı toplantıya 
katılanlara teşekkür ederek bir sonraki Mart ayı olağan meclis toplantısının 03.03.2022 
Perşembe günü saat:14:30’da yapılmasını teklif etti, Toplantı günü ve saati tüm meclis 
üyeleri tarafından uygun görülerek kabul edildi, 
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