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ŞENZADELER 
BELEDPIESi 

Sayın Belediye Meclis Üyesi 

Belediyemiz Meclisinin 2. seçim dönemi, 1. Toplantı  yılına ait Aralı k ayı  toplantı sı, 5393 Sayılı  Belediye 
Kanunu'nun Meclis Toplantısı  başlıklı  20. Maddesi gereğince 02.12.2019 Pazartesi günü, saat 17.00'de Manisa Kültür 
Merkezi içerisindeki Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktı r. 

Belirtileri gün ve saatte toplantı ya teşrif etmenizi rica ederim. 28.11.2019 

eh 
eledi 
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an V. 

GÜNDEM:  

Açı lış  ve Yoklama. 

Mazeretleri nedeniyle toplantı ya katı lamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi. 

Gündemin hazı rlanması ndan sonra gelen evrakları n gündeme alı nması . 

21.10.2019 tarihli Olağanüstü meclis toplantı  tutanağının görüşülmesi. 

01.11.2019 tarihli meclis toplantı  tutanağının görüşülmesi. 

KOMİ SYON RAPORLARI: 

Plan Bütçe Komisyonu'nun tarih 14.11.2019 ve 9 sayı lı  (imar İşleri Müdürlüğü'nün 2020 yı lı nda uygulanacak 
gelir ücret tarifelerinin belirlenmesi) ile ilgili raporu. 

Plan Bütçe Komisyonu'nun 07.11.2019 tarih ve 10 sayı lı  (Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü'nün 2020 yı lında 
uygulanacak gelir ücret tarifelerinin belirlenmesi) ile ilgili raporu. 

Plan Bütçe Komisyonu'nun 14.11.2019 tarih ve 11 sayı lı  (Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 2020 yı lı nda 
uygulanacak gelir ücret tarifelerinin belirlenmesi) ile ilgili raporu. 

Plan Bütçe Komisyonu'nun 07.11.2019 tarih ve 12 sayı lı  ( Yazı  İşleri Müdürlüğü'nün 2020 yılı nda uygulanacak 
gelir ücret tarifelerinin belirlenmesi) ile ilgili raporu. 

Plan Bütçe Komisyonu'nun 07.11.2019 tarih ve 13 sayı lı  ( Zabı ta Müdürlüğü'nün 2020 yı lı nda uygulanacak gelir 
ücret tarifelerinin belirlenmesi) ile ilgili raporu. 

Plan Bütçe Komisyonu'nun 14.11.2019 tarih ve 14 sayılı  ( Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2020 yılı nda uygulanacak 
gelir ücret tarifelerinin belirlenmesi) ile ilgili raporu. 

Plan Bütçe Komisyonu'nun 07.11.2019 tarih ve 15 sayılı  (Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 2020 yılında 
uygulanacak gelir ücret tarifelerinin belirlenmesi) ile ilgili raporu. 

Bütçe — idari Karma Komisyonunun 13-27 Kası m 2019 tarih ve 1 sayılı  ( Belediyemize ait Yarhasanlar Mahallesi, 
825 ada, 77 parselde kayı tlı , E Blok, Zemin Kat, 5 nolu Bağımsız bölüm, A Blok Zemin Kat 44 nolu Bağımsı z 
bölüm, A Blok Zemin Kat 45 nolu Bağımsız Bölüm ve D Blok 1. Kat 23 nolu Bağımsız bölümlerin Belediye 
hizmetlerinde kullanı lmak üzere 10 (On) yı l süreli ücretsiz tahsis edilmesi konusunda Manisa Büyükşehir 
Belediyesinin talebi) ile ilgili raporu. 

Bütçe —idari Karma Komisyonunun 13-27 Kasım 2019 tarih ve 2 sayı lı  (Mülkiyeti belediyemize ait 1.Anafartalar 
Mahallesi, 869 ada, 2 parselde kayı tlı , 838,00m2'lik taşınmazı n Zemin Kat (İş  yerleri hariç), 1. Kat, 2.Kat, 3.Kat, 
4.Kat ve 5.Katların Belediye hizmetlerinde kullanı lmak üzere 10 (On) yı l süreli bedelsiz olarak tahsis edilmesi 
konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesinin talebi) ile ilgili raporu. 



Bütçe — imar Karma Komisyonunun 26.11.2019 tarih ve 3 sayı lı  ( Mülkiyeti belediyemize ait Bayı ndı rlık 
Mahallesi 3 ada, 7 parsel 265,00 m2'lik yüzölçümlü taşınmazı n talep üzerine 133,00m2'lik kı smını n satı lı p 
satı lmayacağı ) ile ilgili raporu. 

idari Komisyonunun 13.11.2019 tarih ve 6 sayı lı  (İ lçemiz Aşağıçobanisa Mahallesindeki Futbol sahasına Amatör 
Spora emeği geçen Rahmetli İ smail ŞAHIN isminin verilmesi ve yine aynı  mahallede Çarşı  Meydanı nda 
yapı lması na vesile olduğu parka ilk belediye başkanı  olan rahmetli Mehmet Ali UYGUN' isminin verilmesine 
ilişkin önerge) ile ilgili raporu 

TEKLİFLER: 

İ nsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü'nün 14.11.2019 tarih ve 34371 sayı lı  ( Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve 
Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği ) ile ilgili teklifi. 

insan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü'nün 19.11.2019 tarih ve 34639 sayı lı  ( Performans Değerlendirme 
Yönetmeliği ) ile ilgili teklifi. 

Zabı ta Müdürlüğü'nün 18.11.2019 tarih ve 34340 sayı lı  (Belediyemiz Zabı ta personeline 2020 yı lında ödenecek 
Aylı k Maktu Fazla Mesai Ücretinin belirlenmesi) ile ilgili teklifi. 

Zabı ta Müdürlüğü'nün 26.11.2019 tarih ve 35122 sayılı  ( Belediyemiz sını rları  dahilinde muhtelif mahallelerde 
park, bahçelere, sevgi yollarına kişi veya kuruluşları n mevcut işyerlerinin ön yada yan cephelerine masa 
sandalye atmak ve boş  alanların geçici kullanmak sureti ile işgal taleplerinin değerlendirilmesi amac ı yla 
günümüz şartları na uygun işgal sı nı rlarını n belirlenmesi ) ile ilgili teklifi. 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 27.11.2019 tarih ve 35181 sayı lı  ( Mülkiyeti belediyemize ait Bayı ndırlık 
Mahallesi 18 ada, 5 parsel 129,00 m2'lik yüzölçümlü taşınmazı n talep üzerine satılıp satı lmayacağı) ile ilgili 
teklifi. 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 27.11.2019 tarih ve 35186 sayı lı  ( Mülkiyeti belediyemize ait Bayı ndırlık 
Mahallesi 18 ada, 6 parsel 71,00 m2'lik yüzölçümlü taşınmazın talep üzerine satı lıp satı lmayacağı) ile ilgili 
teklifi. 

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 18.11.2019 tarih ve 34607 say ı lı  ( Tilkisüleymaniye Mahallesi 102 ve 103 adalar 
için hazı rlanan 1/1000 ölçekli imar Planı  Değişikliği) ile ilgili teklifi. 

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 22.11.2019 tarih ve 34862 sayılı  ( İ lçemiz sı nırları  içerisinde imar Planlarım ızdaki 
parsellerde emsal belirlenebilmesi için gerekli imar Planı  Değişikliği yapı lması  konusunda Mimarlar Odası  
İzmir Şubesi, Manisa Temsilciliği ve Manisa Girişimci inşaat Müteahhitleri Derneğinin talebi) ile ilgili teklifi. 

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 22.11.2019 tarih ve 34774 sayı lı  (2. Anafartalar Mahallesi, 3532 ada 4 ve 6 parseller 
ve çevresinde hazı rlatı lan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı  ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı  
Değişikliklerinin Büyükşehir Belediyeye Meclisi tarafı ndan eş  zamanlı  olarak onaylanması  için 1/1000 ölçekli 
ilave Uygulama imar Planı  onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine verilip verilemeyeceği )ile ilgili 
teklifi. 

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.11.2019 tarih ve 35200 sayı lı  (2. Anafartalar Mahallesi, 918 ada 4 parselde 
hazı rlatı lan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı  ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı  Değişikliklerinin Büyükşehir 
Belediyeye Meclisi tarafından eş  zamanlı  olarak onaylanması  için 1/1000 ölçekli ilave Uygulama imar Planı  
onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine verilip verilemeyeceği ) ile ilgili teklifi. 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 28.11.2019 tarih ve 35216 sayılı  ( Kalemli ve Karayenice Mahallelerinde 
yapı lan özel Ağaçlandırma sahaları na ait iş  ve işlemlerle ilgili Izmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman 
Işletme Müdürlüğünle yapı lacak yazışmalarda Belediye Başkan Yardımc ısı  Atilla EFENDİOĞLU 'nun 
yetkilendirilmesi) ile ilgili teklifi 
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