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Gündem : 2021 yılı tarihli Anma Pulu bastırılması. 

 
         Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Belediye Başkanı Haydar 
ÇORUM’un teklifi incelendi ve tetkik edildi. 
 
                

         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, 2021 yılı tarihli Yunus Emre’yi anma hazırlıkları 
kapsamında 50.000  (Ellibin) adet Anma Pulu bastırılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

Gündem : Kiraz Alım Merkezine Kurulan Kantar için Fiyat Belirlenmesi. 

 
         Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Belediye Başkanı Haydar 
ÇORUM’un teklifi incelendi ve tetkik edildi. 
 
                
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Belediyemize ait Kiraz Alım Merkezine 
kurulan kantar için Traktör ve 6-8 tekerlekli araçlar için (OnTL) 10,00 TL.sı, Kırkayak tabir 
edilen kamyonlar ile Tırlar için (OnbeşTL) 15,00 TL.sı fiyat belirlenmesine oy birliği ile karar 
verildi. 

Gündem : Sorkun Tarımsal Amaçlı Sulama Suyu için Ücret Belirlenmesi. 

 
         Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Harita Mühendisi Duygu 
ÇETİN’in dilekçesi incelendi ve tetkik edildi. 
 
                
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Belediyemize ait Sorkun mahallesinde 
bulunan Sorkun Tarımsal Amaçlı Sulama suyundan vatandaşlara verilecek olan su için 
aylık tüketilen KWh  göre, aylık tarifenin %20’si üzerinde fiyat belirlenmesine oy birliği ile 
karar verildi. 

 

Gündem : Yunus Emre Mahallesi 146 ada 2 parseldeki arsanın satışı ve İmar  
                  Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 
         Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen İmar Komisyon Raporu incelendi 
ve tetkik edildi. 
                
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Belediyemize ait Yunusemre mahallesi 146  
ada 2 parselde bulunan 4,57 m2 arsa hissesinin satışında sakınca bulunmadığına, 5543 
sayılı kanunun amaçlarına uygun olarak kullanılmasına, kıymet takdir komisyonunun 
belirleyeceği fiyat üzerinden satılmasına, belediyemiz tarafından bu şekilde satılan arsa ve 



arazilerin beyanlar sütununa “ 5543 Sayılı Kanun Kapsamında kullanılması amacı ile 
satışı yapılacaktır.” İbaresi konulmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

   Gündem : Lütfiye Mahallesi 91 parseldeki tarlanın satışı ve İmar komisyon  
                    Raporunun görüşülmesi. 

 
 
         Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen İmar Komisyon Raporu incelendi 
ve tetkik edildi. 
                
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Belediyemize ait Lütfiye mahallesi 91 
parselde bulunan 3130 m2 tarla satışında sakınca bulunmadığına, 5543 sayılı kanunun 
amaçlarına uygun olarak kullanılmasına, kıymet takdir komisyonunun belirleyeceği fiyat 
üzerinden satılmasına, belediyemiz tarafından bu şekilde satılan arsa ve arazilerin 
beyanlar sütununa “ 5543 Sayılı Kanun Kapsamında kullanılması amacı ile satışı 
yapılacaktır.” İbaresi konulmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

Gündem : Belediyemiz Kültür Evinin Kadın Kalkınma ve Girişim Kooperatifinin  
                  kullanımına verilmesi. 

 
 
         Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Mihalıççık Kadın Kalkınma ve 
Girişim Kooperatifinin dilekçesi incelendi ve tetkik edildi. 
 
                
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Belediyemize ait Kültür Evinin Mihalıççık 
Kadın Kalkınma ve Girişim Kooperatifinin kullanımına verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Gündem : Belediyemizce Ekimi yapılan tarım arazilerden elde edilen ürünlerin satışı  
                  için fiyat belirlenmesi. 

 
               Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Belediyemizce Ekim’i yapılan 
tarım   Arazilerden elde edilen ürünlerin satışı için fiyat belirlenmesi konusu incelendi ve 
tetkik edildi. 

              Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Belediyemiz tarafından ekimi yapılan 
tarım arazilerinden elde edilen ürünlerin satışının yapılabilmesi amacıyla Ofis, Borsa, Özel 
şirketler vb. yerlerden fiyat teklifi alınmak suretiyle fiyat belirlenmesi için Belediye 
Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 
             
 

 Gündem : Yunusemre mahallesinde bulunan Şeker Fabrikalarına ait                                  
                   taşınmazlara  bitişik durumdaki taşınmazların uzlaşma veya  
                   kamulaştırma yolu ile satın alınması. 

 
               Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Yunusemre mahallesinde 
bulunan Şeker Fabrikalarına ait taşınmazlara bitişik durumdaki taşınmazların uzlaşma 
veya kamulaştırma yolu ile satın alınması konusu incelendi ve tetkik edildi. 



Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Yunusemre mahallesinde bulunan Şeker 
Fabrikalarına ait kamulaştırılması planlanan 152, 153, 1397, 1398 ve 1479 parsel nolu 
taşınmazlara bitişik olan otopark alanı olarak düşünülen 1965 parsel nolu taşınmaz ile 213, 
217 ve 218 parsel nolu taşınmazların bütünlük sağlanması açısından öncelikle 
vatandaşlarla uzlaşma sağlanarak satın alınmasına, mümkün olmadığı takdirde 
kamulaştırma yoluna gidilmesi için belediye başkanı Haydar ÇORUM’a yetki verilmesine 
oy birliği ile karar verildi. 

Gündem : Belediye İktisadi İşletmesi için Ek Bütçe Yapılması. 

    Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürü Bülent 
DÖNMEZ’in Mihalıççık Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinden elde edilmesi 
düşünülen gelir ve yapılacak harcamalara ilişkin olarak işletme faaliyetlerini sürdürmek 
amacıyla bütçe ihtiyaçları 2020 yılı Ek Bütçe cetvelleri incelendi ve 1.000.000,00 TL Ek 
Bütçe yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 Gündem : Camikebir Mahallesi 176 ada 134 parseldeki arsanın satışı ve İmar  
    komisyon Raporunun görüşülmesi. 

         Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen İmar Komisyon Raporu incelendi 
ve tetkik edildi. 

         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Belediyemize ait Camikebir mahallesi 
176 ada 134 parselde bulunan arsanın satışında sakınca bulunmadığı, kıymet takdir 
komisyonunun belirleyeceği fiyat üzerinden ihale yoluyla satılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 

Ek Gündem-01 : Yunusemre Mahallesinde şantiye yanındaki depoların  sezonluk      
    olarak kiraya verilmesi. 

            Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Türkopol Gıda San. 
Tic.Ltd.Şti.nin dilekçesi ile Belediye Başkanı Haydar ÇORUM’un teklifi incelendi ve tetkik 
edildi. 

Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Yunusemre mahallesinde bulunan 
belediyemize ait şantiye yanındaki lojmanların altında bulunan depoların Türkopol Gıda 
San. Tic.Ltd.Şti.ne sezonluk olarak (15.07.2020-31.08.2020 tarihleri arası) 300,00 TL 
(ÜçyüzTL) kira bedeli ile zahire alım satım amaçlı kullanılmak üzere kiraya verilmesine oy 
birliği ile karar verildi. 

Ek Gündem-02 : Medrese Mahallesi 81 ada 61 parselde bulunan taşınmaza Güneş     
    Enerji santrali kurulması için belediye başkanına yetki verilmesi. 

         Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen Belediye Başkanı Haydar 
ÇORUM’un teklifi incelendi ve tetkik edildi. 

        Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, ilçemiz Medrese mahallesi 81 ada 61 
parselde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaza belediyemiz tarafından 
Güneş Enerji Santrali kurulması için Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalanmasına 



müteakip proje hazırlatılması için belediye başkanı Haydar ÇORUM’a yetki verilmesine oy 
birliği ile karar verildi. 

  Haydar ÇORUM                   Gökhan ZEYBEK             Yavuz CEBECİ             
             Başkan              Meclis Katibi                    Meclis Katibi         


