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T.C. 
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü     
 
            

 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 3. toplantı yılına ait Eylül ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 01.09.2021 Çarşamba günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
KARAR NO: 117 
 

Gündemin 1. Maddesinde yer alan açılış ve yoklama ile ilgili bir dakikalık saygı duruşunun 
ardından İstiklal Marşı okundu ve Meclis Başkanı 2021/Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan 
hizmetler konusunda meclis üyelerine bilgilendirme yaptıktan sonra yoklama yapılması için meclis 
kâtibi Engin ALTUN’ a söz hakkı verdi.  
 
          Meclis Kâtibi Engin ALTUN yoklama listesinde bulunan toplam 31 (Otuz bir) Meclis üyesinin 
ismini teker teker okudu.  
 
           Gündemin 2. Maddesinde yer alan mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Meclis üyeleri 
Selman KERESTECİ, Cesim ÇİÇEK, Abdürrahim DEMİREZEN, Namık MAMALAR, Mehmet 
ÖZYÖRÜK ve Mehmet ARDIÇ ’ın toplantıya iştirak etmediği görüldü.  
 
           Gündemin 2. Maddesinde yer alan mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan üyelerin 
mazeretlerinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan 
meclis üyeleri Selman KERESTECİ, Cesim ÇİÇEK, Abdürrahim DEMİREZEN, Namık MAMALAR, 
Mehmet ÖZYÖRÜK ve Mehmet ARDIÇ ’ın mazeretli sayılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama 
neticesinde; Selman KERESTECİ, Cesim ÇİÇEK, Abdürrahim DEMİREZEN, Namık MAMALAR, 
Mehmet ÖZYÖRÜK ve Mehmet ARDIÇ ’ın mazeretli sayılmasına,  
 
           Gündemin 3. Maddesinde yer alan gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların 
gündeme alınması,  
 
            01.09.2021 tarihli Meclis toplantısı ile ilgili hazırlanmış olan 16 (on altı) adet gündem 
maddesinden sonra gelen ve Meclise sunulan 4 adet önergenin okutulduktan sonra 2 (iki) adet 
önergenin gündeme alınmasına 1 (bir) adet önergenin dairesi tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması 1 (bir) adet önergenin gündeme alınmamasına,  gündemin 18 (Onsekiz) madde 
olarak görüşülmesine, 
  
           Gündemin 4. Maddesinde yer alan 02.07.2021 tarihli meclis toplantı tutanağı ile ilgili yapılan 
görüşme sonunda;  
 
            Belediye Meclisimizin 02.07.2021 tarihli meclis toplantı tutanağının kabulüne,  
 
            OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 118 
 

Gündemin 5. Maddesinde yer alan İmar – Tarım Hayvancılık Kırsal Hizmetler Karma 

Komisyonu’nun 13.07.2021 tarih ve 3 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  

 

Belediye Meclisimizin 05.04.2021 tarih 53 sayılı kararıyla “… Şehzadeler İlçesine bağlanan beldeden 

ve köyden mahalleye dönüşen 34 mahallenin “Kırsal Mahalle” olarak belirlenmesi…” kararı verilmiştir. 

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2021 tarih 2021/354 sayılı (…Şehzadeler Belediye 

Meclisince alınan 05.04.2021 tarih ve 53 numaralı 34 mahallenin kırsal mahalle olarak belirlenmesine ait 

kararının, Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğinin yayınlanmasından önce alındığı ve 

yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı tespit edilmiştir. 

 

İlgili kanun ve yönetmelik gereği; kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tespiti ve talebi yapılırken 

Yönetmeliğin 4. ve 5. Maddesinde belirtilen hususların dikkate alınarak Kırsal Mahallelerin belirlenmesi 

gerektiği, 

 

İleride yaşanması muhtemel itilafların bertaraf edilmesini temin etmek maksadıyla muhtarlıklar 

tarafından yazılı başvuru yapılması sonrasında İlçe Belediyelerinde sürecin başlatılması gerektiği, 

 

Bazı mahallelerde bulunan OSB sınırları, mevcut onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı olan 

yerleşimler, İmara açılması planlama aşamasında olanlar, yoğun konut yapılaşması olan alanlar ile beldeler ve 

bağlılarının değerlendirilmesi yapılarak Yönetmeliğin 5. Maddesi “Uygulamanın mahalle düzeyinde 

yapılması esastır. Bununla birlikte mahalle bütünlüğü içinde 4 üncü maddede belirtilen şartları taşıması 

nedeniyle kırsal mahalle olarak tespit edilemeyen mahallelerdeki on bin metrekareden az olmayan alanlar, 4 

üncü maddede belirtilen ilkelerde ve şartlarda kırsal yerleşik alan belirlenebilir.” hükmü uygulanarak kırsal 

yerleşik alan olarak inceleme yapılması gerektiği, 

 

Bu kapsamda ilçe belediye meclisince kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan belirlenmesi amacıyla 

alınan karar ile birlikte; 

Alınan kararda mahalle isimleri ve gerekçeleri, 

Muhtarlık talep dilekçesi, 

Kırsal yerleşik alanlarının değerlendirilmesi, 

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen alanın koordinatların mahalle bazında 

ayarlanıp eklenerek ilçe Belediyesi Meclis kararı ve teklifi ekinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına 

gönderilmesi gerektiği, 

 

Bu nedenlerle Şehzadeler Belediye Başkanlığının Kırsal Mahalle belirlenmesine dair Meclis kararı ve 

teklifindeki eksikliklerin giderilmesi için belediyesine iadesi...) kararına istinaden İlçemizde beldeden ve 

köyden mahalleye dönüşen mahallelerimizin kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesiyle 

ilgili konu incelenmiş, 

 

Konuyla ilgili İmar - Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Hizmetler Karma Komisyonu tarafından çalışma 

yapıldıktan sonra konunun tekrar komisyonda değerlendirilmesi dair komisyon raporunun kabulüne 

OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 119 
          

Gündemin 6. Maddesinde yer alan İdari Komisyonu’nun 14.07.2021 tarih ve 3 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  

 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’nci maddesinin (b) bendinde “Kanunların belediyeye 

verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, 
kanunlarda belirtilen cezaları vermek.” ayrıca 18’inci maddesinin (m) bendinde “Belediye tarafından 
çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” denilmektedir.  

 
Belediye Kanunundan alınan yetki ile Belediye Meclisimizin 03/10/2017 tarih ve 130 sayılı 

kararıyla Hobi Bahçeleri Tahsis ve Kullanma Yönetmeliği kabul edilmiştir. 
 
Hobi Bahçeleri Tahsis ve Kullanma Yönetmeliğinin hobi bahçelerinin tahsisine ilişkin usul ve 

esaslar başlığı altında 5’inci maddesinin (ç)  bendinde “Hobi bahçelerinin %60 ve üzeri engelli raporu 
olanlar için %10’u, gazi ve birinci derece şehit yakınlarına %10’u ayrılacaktır. %60 ve üzeri engelli 
raporu olanlar için %10, gazi ve birinci derece şehit yakınları için %10 oranında ayrılan hobi 
bahçelerinin tahsisi, bu şartlarda başvuru yapanlar arasından ayrı bir kura ile belirlenecektir.” 
denilmektedir.  

 
Yine aynı maddenin  (ğ) bendinde “Hobi bahçesinin tahsisinde, şehit yakınlarına ve gazilere 

öncelik tanınır, tahsisin yapılması halinde şehit yakınları (anne, baba, eş, çocuklar) ve gazilerden 
katılım payına % 10, %60 ve üzeri engelli raporu olanlar için %10 indirim uygulanacaktır.” 
denilmektedir.  

 
Hobi bahçelerinin kullanımına ilişkin usul ve esaslar başlığı altında 7’nci maddesinin (d) 

bendinde “Bahçe kullanıcıları hobi bahçesini amacına uygun şekilde kullanmak, düzenli olarak ekim 
dikim faaliyetinde bulunmak, boş bırakmamak ve bahçeyi bakımlı tutmak yükümlülüğündedir.” 
denilmektedir. 

 
Hobi bahçelerinde yönetmelik hükümlerine göre düzenli olarak ekim dikim faaliyetinde 

bulunmayanlara ihtar yazısı yazıldığı ilgili müdürlüğünden bilgi edinilmiş olup; 
 
Yönetmelik hükümleri incelendiğinde; bahse konu önergedeki hususlar ile ilgili şartlar 

konulduğu görülmekte olup güncelleme yapmaya veya değiştirmeye gerek bulunmadığı, ayrıca kira 
bedeli ile ilgili indirim yapılıp yapılamayacağı Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülüp karara 
bağlanılması uygun olduğuna dair komisyon raporunun kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 120 
 

Gündemin 7. Maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 24.08.2021 tarih ve 
4774 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 

           5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun 9. Maddesi gereğince hazırlanan Belediyemizin 2022 Yılına ait Performans Programı 
ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 
OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 121 
 
          Gündemin 8. Maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’nün 23.08.2021 tarih ve 4696 sayılı 
teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 

237 sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi "Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler 
ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, 
hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. 
Yukarıda sayılanların dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu kanun gereğince taşıt 
edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek 
suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. Ancak İl Özel İdareleri, belediyeler ve 
bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler." hükmü 
gereği; 

 
1 adet Greyder İş Makinasının ekipmanları ile birlikte satın alınmasına,  yapılacak iş ve 

işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar 
verildi. 
 
KARAR NO: 122 
           
          Gündemin 9. Maddesinde yer alan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 
24.08.2021 tarih ve 4777 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 

 
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılamayan alttaki tabloda özellikleri belirtilen ekonomik 

ömrünü doldurduğu için tamir ve bakım masrafları fazla olan hizmet araçlarının çekme belgelerinin 
düzenlenerek  237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre satılmasına, yapılacak iş ve işlemler için 
Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

 
Sıra 
No: 

Durumu Plakası  Cinsi Modeli Yakıt cinsi Markası Renk 

1 Tamirle 
Kullanılabilir 

45 DB 094 OTOBÜS 1999 DİZEL MERCEDES-
BENZ 

BEYAZ 

2 Tamirle 
Kullanılabilir 

34 AD 5451 OTOBÜS 1997 DİZEL MERCEDES 
BENZ 

YEŞİL 

3 Tamirle 
Kullanılabilir 

45 HK 035 TRAKTÖR 1993 DİZEL MASSEY 
FERGUSON 

KIRMIZI 

4 Tamirle 
Kullanılabilir 

45 AE 235 TRAKTÖR 1987 DİZEL STEYR KIRMIZI 

5 Tamirle 
Kullanılabilir 

45 M 1005 MİNİBÜS-
MİDİBÜS 

1989 DİZEL MERCEDES 
BENZ 

TURUNCU 
(PORTAKAL) 

6 Tamirle 

Kullanılabilir 

45 DY 885 KAMYON 

DAMPERLİ 

1995 DİZEL BMC 170 25 

SDT 

SARI 

(HASAT) 

7 Tamirle 
Kullanılabilir 

45 M 8794 KAMYON 
AÇIK KASA 

2001 DİZEL CARGO 2114 BEYAZ 
MAVİ 

8 Tamirle 
Kullanılabilir 

45 M 3098 KAMYON  
DAMPERLİ 

1999 DİZEL FATİH 220/26 
SDT 

SARI 

9 Tamirle 
Kullanılabilir 

45 HH 243  KAMYON 
İTFAYE ARACI 

1994 DİZEL IVECO 65.9 KIRMIZI 

10 Tamirle 

Kullanılabilir 

45 HH 216 OTOBÜS 2009 DİZEL KARSAN J9 

PREMİER 

BEYAZ 
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11 Tamirle 

Kullanılabilir 

45 FS 994 OTOBÜS 1994 DİZEL OTOYOL M25 BEYAZ 

12 Tamirle 
Kullanılabilir 

45 UL 851 OTOMOBİL 1991 BENZİNLİ TOFAŞ FİAT 
131 DOĞAN 

GRİ (FÜME) 

13 Tamirle 
Kullanılabilir 

45 AY 001 OTOMOBİL 2001 BENZİNLİ FİAT SİENA 
1.2 S 

BEYAZ 

14 Tamirle 
Kullanılabilir 

45 M 1744 KAMYONET 1999 DİZEL MAZDA KAPALI 
KASA  

BEYAZ 

15 Tamirle 
Kullanılabilir 

45 FM 407 TRAKTÖR 1999 DİZEL BAŞAK 2073 
SH 

KIRMIZI 

 
KARAR NO: 123 
 
          Gündemin 10. Maddesinde yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 25.08.2021 tarih ve 4815 
sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 

03.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı 
Belediye Kanununun  85. maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiştir. 
Her yıl bütçe kanuna ekli 'T’ işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına 
giren taşıtların hibe ( yurt içi ) veya satın alma yoluyla edinilmesinde, Taşıt kanununa tabi olan 
Belediyelerin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri hükmü getirilmiştir. Taşıt 
edinilmesine ilişkin meclis kararından sonra, yabancı menşeli olmayan taşıtın şartlı bağışı ise 5393 
sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendi uyarınca herhangi bir şartla belediyeye 
yapılacak bağışların kabulü meclis kararı ile mümkündür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
Belediyemize 05.05.2021 tarihinde teslim edilen, Fort Trucks 1833 Yataksız Kabin Şasi Araç 
Üzerine Efe imalatı St 13+1,5 m3  660.000,00 TL tutarındaki bir adet Çöp Kamyonu şartlı yardımlar 
kapsamında olup, Sayıştay Başkanlığının denetimine tabidir. 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat 
Karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı hakkındaki yönetmelik” uyarınca Belediyemiz ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı arasında düzenlenen protokol ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen 
taahhütname dahilinde, Bakanlığın Yurt içi Sermaye Transferleri tertibinden karşılanmak üzere, 
Hibe veya satın alma yoluyla Belediyelerin taşıt edinmesinde 237 sayılı taşıt kanununun 10. 
maddesinde 2. fıkrasında eklenen hüküm gereği, Belediyemiz Temizlik Hizmetlerinde kullanılmak 
üzere Taşıtın şartlı bağış olarak edinilmesi, şartlı bağış olarak Belediyenizin Temizlik Hizmetlerinde 
Çöp  Kamyonu Aracı olarak kullanılmak üzere, Taşıtın Kamu hizmetlerine tahsis edilmesi, 5393 
Sayılı Yasanın 15’inci maddesinin son fıkrasında (7nci) düzenlenen belediyenin yetkileri 
ve  imtiyazları Maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere, “Belediyenin proje karşılığı borçlanma 
yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye 
tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” hükmü gereği;  

 
Belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Belediyemiz Temizlik Hizmetlerinde 

kullanılmak şart ile şartlı bağış olarak verilen 45 AGM 199  plakalı  Çöp Kamyonu aracının 
belediyemize şartlı bağışın kabulüne, 

 
5393 sayılı Kanunun 15. maddesi son fıkrası hükmü gereği taşıtın Kamu hizmetlerine 

tahsisli olması ve tahsis amacına uygun hizmetler için kullanılacağı sabit olması nedeniyle el 
konulamaması ve hiç bir amaçla Resmi ve özel kurum veya kuruluş ve kişiler tarafından kısmen 
veya tamamen haczedilememesi konularının kabulüne, OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 124 
 

Gündemin 11. Maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’nün 23.08.2021 tarih ve 4695 sayılı 
teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 

Belediyemiz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi olduğu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
ile ortak proje kapsamında Bosna Hersek Doboj – İstok Belediyeleri tarafından Doboj-İstok şehri 
üzerinden Tuzla Şehrine bağlantıyı sağlayan “Spreça Barış Köprüsü’nün yeniden inşası için 10.000 
Euro maddi destek sağlanması talebi ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan 
Bütçe - Eğitim Kültür ve Turizm – Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Komisyonlarına havale edilmesine 
OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 125 
 

Gündemin 12. Maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.08.2021 
tarih ve 4834 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 

 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinde “Norm Kadro İlke ve Standartları Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm 
kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde Belediye Meclisince karara bağlanır” denilmektedir.  

 
          Söz konusu Kanun hükmü uyarınca, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 
Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
esasları çerçevesinde hazırlanan ve Meclis karar ekindeki (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği (Memur) 
cetvelinin kabul edilerek onaylanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 126 
 

Gündemin 13. Maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.08.2021 
tarih ve 4835 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 

13.07.2005 tarih ve 25326 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı 
Belediye Kanunun 49. maddesinin üçüncü fıkrasında; 

 
“ Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, 

teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık 
alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, 
uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik 
personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin 
boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş 
kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak 
istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci 
kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her 
türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi 
kararıyla belirlenir.” denilmektedir.  
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Bu itibarla Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan 1 adet 3 dereceli 
''Teknisyen'' ve 1 adet 6 dereceli ''Tekniker'' kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle ilgili unvanlar 
için '' 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tam zamanlı sözleşmeli 
personel olarak istihdam edilebilmesi için sözleşme yapılmasına ve ödenecek net 2.340,00 TL. 
aylık ücretin ödenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 127 
 
          Gündemin 14. Maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 18.08.2021 
tarih ve 4546 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 

 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinde “Norm Kadro İlke ve Standartları Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm 
kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde Belediye Meclisince karara bağlanır” denilmektedir.  

 
          Söz konusu Kanun hükmü uyarınca, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 
Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
esasları çerçevesinde hazırlanan ve Meclis karar ekindeki (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği (Memur) 
cetvelinin kabul edilerek onaylanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
 
KARAR NO: 128 
 
          Gündemin 15. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.08.2021 tarih ve 4859 
sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 

Karaoğlanlı Mahallesi 4108 ve 4109 Parsel numaralı taşınmazlarda hazırlatılan “1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar 
Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
 
KARAR NO: 129 
 
          Gündemin 16. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.08.2021 tarih ve 4860 
sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 

Sancaklı Bozköy Mahallesi 2121 Parsel ve çevresinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli İmar Planı 
Değişikliği ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na havale 
edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
 
KARAR NO: 130 
 

Gündemin 17. Maddesinde yer alan İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri adına Grup Başkan Vekili 
imzalı 01.09.2021 tarihli önerge ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
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İlçemizde köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanları oldukça fazla olduğu, bu mahallelerin 
geneli tarım alanları içinde olduğu, bu yerlerde önemli bir sorununda imarla alakalı olduğu, aynı şehir 
merkezlerinde olduğu gibi bina aralarında ki yaklaşmalar, kullanım alanları gibi kuralların geçerli 
olduğu ve bu alanlarda tarım yapıldığı için çevreye genişleme imkanı kısıtlı olduğundan, kırsal 
mahallelerde bir düzenleme yapılarak, bina yaklaşımları, kullanım alanlarında iyileştirmeler 
yapılarak, birim alanda daha fazla konut yapımına izin verilecek düzenlemenin yapılmasıyla ile ilgili 
önergenin İmar Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 131 
 
          Gündemin 18. Maddesinde yer alan İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri adına Grup Başkan Vekili 
imzalı 01.09.2021 tarihli önerge ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
 
          Manisa ilimiz, dünyada üretilen çekirdeksiz kuru üzümün üçte birini ürettiği, üretimi yapılan 
üzümün %90 yakın kısmını ihracat edildiği, Şehzadeler ilçemizde de 65 bin dekar alanda bağcılık 
ziraatı yapıldığı, iç piyasada üzüm tüketimimiz yok denilecek düzeyde olduğu, üreticimiz ihracat 
yapan işletmelerin politikaları ile hareket etmekte olduğu ve inisiyatif, ihracat yapan işletmelerin 
elinde bulunduğu, yerel yönetim olarak iç piyasada, okullarda, turizmde kullanılmak üzere, üzümün 
faydaları, tüketimin gerekliliği gibi konularda çalışmalar yapılması ile ilgili önergenin Eğitim, Kültür 
ve Turizm – İlçe Ekonomisi, Esnaf Sanatkarlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkiler – Tarım, 
Hayvancılık ve Kırsal Hizmetler Karma Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 

        Ömer Faruk ÇELİK                          Ali ÖZYİĞİT                                 Engin ALTUN  
           Meclis Başkanı                             Meclis Kâtibi                                Meclis Kâtibi 
 


