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T.C. 
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü     
 
            

 
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi (Ek Fıkra: 30/5/2007-5675/3 md.)  gereğince 

21.10.2019 Pazartesi günü, saat 17.00’de Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında 
Kültür Sitesi Meclis Salonunda yapılan olağanüstü Meclis Toplantısı ile ilgili Meclis Karar Özeti:  

 
KARAR NO: 95   
          Gündemin 1. Maddesinde yer alan açılış ve yoklama ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
          Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK açılış konuşmasını yaptıktan sonra yoklama 
yapılması konusunda meclis kâtibi Murat YÖRÜK’ e söz hakkı verdi.  
 
          Meclis Kâtibi Murat YÖRÜK yoklama listesinde bulunan toplam 31 (Otuz bir) Meclis üyesinin 
ismini teker teker okudu. Meclis üyelerinden Abdürrahim DEMİREZEN, Mümin YILMAZ, Nabi 
BAŞBAY, Mahmut GÜNAL ve Adil İŞBAY’ ın toplantıya iştirak etmediği görüldü.  
 
           Gündemin 2. Maddesinde yer alan mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan üyelerin 
mazeretlerinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan 
meclis üyeleri Abdürrahim DEMİREZEN, Mümin YILMAZ, Nabi BAŞBAY, Mahmut GÜNAL ve Adil 
İŞBAY’ ın mazeretli sayılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde; Meclis üyeleri 
Abdürrahim DEMİREZEN, Mümin YILMAZ, Nabi BAŞBAY, Mahmut GÜNAL ve Adil İŞBAY’ ın 
mazeretli sayılmasına, OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 96 
 Gündemin 3. Maddesinde yer alan Özel Kalem Müdürlüğü’nün 16.10.2019 tarih ve 32329 
sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
           Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını 
sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek 
Suriyelilerin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı 
Harekâtını başlatmıştır.  
 
            Öncelikle bilinmelidir ki, bu harekât Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir tercih değil, 
zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun 
ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı 
güvence altına alacak olan Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik 
vadetmektedir.  
 
            Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap 
niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin 
demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin 
barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine 
sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı 
bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır.  
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             Ülkemizin bu harekât ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de 
Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak 
bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de önemli bir 
adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkı ve Türk Milletinin güvenliğini, refahını ve huzurunu 
istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede değerlendirilmelidir.  
 
              Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında 
olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü Siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak 
bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. 
Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakâr askerimize muvaffakiyetler 
diliyoruz.  
 
              Bu bağlamda, Şehzadeler Belediyesi olarak, Barış Pınarı Harekâtında Kahraman 
Mehmetçiğimize destek verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
   
KARAR NO: 97 
 Gündemin 4. Maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 15.10.2019 tarih ve 
32264 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  

 
           Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15/10/2019 tarih ve 1169244 sayılı yazısı ile Manisa İli, 
Şehzadeler İlçesi, Aşağıçobanisa Mahallesindeki futbol sahasının da bulunduğu 3298 nolu parselin 
yeni bir futbol sahası yapılması amacıyla İl Müdürlüğüne tahsis edilmesini talep etmiştir. 
 
            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’nci maddesinin (d) bendinde “Kendilerine ait 
taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî 
idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek 
üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis 
amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara 
göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve 
belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak 
kullanılamaz.” denilmektedir.  
 
            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’nci maddesinin (d) bendine istinaden, 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin ( e ) bendi gereğince 
Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Aşağıçobanisa Mahallesindeki futbol sahasının da bulunduğu 3298 
nolu parselde kayıtlı 23.150,60m²’lik tarla vasıflı taşınmaz içerisine yeni bir futbol sahası yapılması 
amacıyla 2 (İki) yıl ön tahsisli, toplamda 5 (Beş) yıl süreli Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 
ücretsiz olarak tahsis edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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