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             Gündem : Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine Üye Olunması. 

 
           Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, Uluslararası Tarım Şehirleri 
Birliğine üye olunması ve işbirliği Protokolü imzalanması konusu incelendi ve tetkik edildi. 
                

         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Türkiye’den 
kurucu 13 Büyükşehir Belediyesinin bir araya gelmesi ve Azerbaycan, Afganistan, Bosna 
Hersek, Filistin, Irak, Kenya, Sudan, Tacikistan ile Ukrayna’nın uluslararası katılımcılarının 
ortak kararı ile genel merkezi tarım üretiminde önemli bir konumda olan Konya’da 
kurulmuştur. Birliğe üye belediyelerin tarım ve gıda alanında güzel proje örneklerini küresel 
ölçekte paylaşarak şehirlerine destek bulabilecekleri bir ortak platform olan Uluslararası 
Tarım Şehirleri Birliğine üye olunması ve iş birliği protokolü imzalanması için Belediye 
Başkanı Haydar ÇORUM’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi 

             
 
 
            Gündem : Mihalıççık Birlik Spor Kulübü Derneğine Maddi yardım yapılması. 

          Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, Mihalıççık Birlik Spor Kulübü 
Derneğinin nakdi ve ayni yardım konulu dilekçesi incelendi ve tetkik edildi. 
                
         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, merkezi Mihalıççık ilçesinde bulunan, 
ilçemizin adını taşıyan ve önümüzdeki sezon aktif olarak çalışmaya başlayacak olan  
Mihalıççık Birlik Spor Kulübü Derneğinin Futbol, Voleybol ve Hentbol takımlarına Haziran 
2021 ayından geçerli olmak üzere takım başına aylık (ÜçbinTL) 3.000,00 TL. olmak üzere 
toplamda aylık (Dokuzbin TL) 9.000,00 TL sı nakdi yardım yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi.             
 

               Gündem : Belediye Başkanlığımıza ait Kepçe (Kazıcı -Yükleyici) kiralama        
                            ücret tarifesinin yeniden görüşülmesi. 
 
            Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, Belediye Başkanlığımıza ait 
Kepçe (Kazıcı- Yükleyici) kiralama ücret tarifesinin yeniden görüşülmesi konusu incelendi 
ve tetkik edildi. 

            Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Belediye Başkanlığımıza ait Kepçe (Kazıcı- 
Yükleyici) kiralama ücretinin 2021 yılı için Meclis kararının kesinleştiği tarihten itibaren ilçe 
merkezi için saatlik (YüzdoksanTL) 190,00 Tl.sı olarak belirlenmesine, ilçe dışı yapılacak 
olan kiralamalarda ise km. başına yakıt bedeli ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.             

           Gündem : Şehit Polis Eşi Arzu UZUN’un Güreş Mahallesindeki Evininin                 
                             Tadilatı İçin İnşaat Malzemesi Yardımı Yapılması. 

 



           Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, Şehit Polis Eşi Arzu UZUN’un 
Güreş mahallesindeki evininin tadilatı için inşaat malzemesi yardımı yapılması konulu 
dilekçesi incelendi ve tetkik edildi.                

         Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Şehit polis eşi Arzu UZUN’un Güreş 
mahallesinde atıl vaziyette bulunan evine tadilat yapabilmesi için inşaat malzemesi 
ihtiyacının olduğu, şuan inşaat malzemesi alacak durumda olmadığı, Arzu UZUN’un inşaat 
malzemesi talebi içerikli dilekçesinin diğer kurumlara da gönderildiği, diğer kurumlarla 
irtibat kurularak yapılacak yardımların tespit edilerek eksik kalan inşaat malzemelerinin de 
belediyemiz tarafından tedarik edilmesine oy birliği ile karar verildi.             

 
 

          Gündemde başka görüşülecek konu bulunmaması üzerine Meclis Başkanı toplantıya 
katılanlara teşekkür ederek Ağustos ayında meclisin tatil olması nedeniyle bir sonraki Eylül 
ayı olağan meclis toplantısının 02.09.2021 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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