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T.C. 

MANİSA İLİ 

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Ekim 2014 Çarşamba 
günü saat 19:00’ de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında Kültür Sitesi 
Meclis Salonunda yapılan olağan Meclis Toplantısı ile ilgili Meclis Karar Özeti : 
 

KARAR NO: 66 

 Mazereti nedeniyle toplantıya gelemeyen Meclis üyelerinden; E. Emre AKGÜL ve 
İsmail ÇELİK’ in mazeretli sayılmalarına OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 67 

 01 Ekim 2014 tarihli Meclis toplantısı ile ilgili hazırlanmış olan 23 adet gündem 
maddesinden sonra gelen 4 adet teklifin gündem maddesine alınarak gündemin 27 madde 
olarak görüşülmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 68 

 Belediye meclisimizin 05 Ağustos 2014 tarihli meclis toplantı tutanağının kabulüne 
OYBİRLİĞİ ile  karar verildi.  
 

KARAR NO: 69 

Belediye meclisimizin 01 Eylül 2014 tarihli meclis toplantı tutanağının kabulüne 
OYBİRLİĞİ ile  karar verildi.  
 

KARAR NO: 70 

 Gündemin 6. Maddesinde yer alan Bütçe Komisyonu’nun 08.09.2014 tarih ve 4 sayılı  
raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;. 

  
          Belediyemiz bünyesinde bulunan nikah ve düğün salonlarında, nikah kıydırmak 
ve düğün yapmak isteyen vatandaşlarımızdan 31.12.2014 tarihine kadar aşağıda 
belirtilen; 
 
Hafta içi nikah salonu ücreti: …………………………………………135,00- TL. + KDV 
Hafta sonu nikah salonu ücreti: ………………………………………330,00- TL. + KDV 
Hafta içi  nikah salonu dışında nikah ücreti: …………………………210,00- TL. + KDV 
Hafta sonu nikah salonu dışında nikah ücreti: ………………………395,00- TL. + KDV 
Oda nikah ücreti :………………………………………………………..   Ücretsiz. 
 
 



 

2 

 

 6360 Sayılı Kanun hükmüne istinaden Tüzel Kişiliği sona eren ve İlçemiz 
Belediyesine bağlanan Belde ve Köylerde mevcut düğün salonlarında, düğün yapmak 
isteyen vatandaşlarımızdan 31.12.2014 tarihine kadar aşağıda belirtilen; 
  
Hafta içi düğün salonu ücreti: …………………………………………200,00- TL. + KDV 
Hafta sonu düğün salonu ücreti: ………………………………………250,00- TL. + KDV 
Hafta içi  düğün salonu dışında düğün ücreti: …………………………100,00- TL. + KDV 
Hafta sonu düğün salonu dışında düğün ücreti: ………………………100,00- TL. + KDV 
 
 Ücret tarifelerinin uygulanmasının kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

 

KARAR NO: 71 

Gündemin 7. Maddesinde yer alan Bütçe Komisyonu’nun 08.09.2014 tarih ve 5  
sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;. 

 
          Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağı Çobanisa, Karaoğlanlı, Sancaklıbozköy, 
Hamzabeyli, Yeni Harmandalı, Karaağaçlı ve Selimşahlar Mahallelerinde bulunan 
hizmet binalarımızdan birer çalışma ofisinin Şehzadeler İlçesi Çiftçi Malları Koruma 
Başkanlığı’na tahsisi veya kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili Bütçe Komisyonu’nun 
hazırlamış olduğu 08.09.2014 tarih ve 5 sayılı raporun tekrar Bütçe Komisyonu 
tarafından incelenmesi için konunun Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine 
OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 72 

 Gündemin 8. Maddesinde yer alan Bütçe Komisyonu’nun 08.09.2014 tarih ve 6  
sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
            01.Mart 2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6527 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 5.ve 6. Maddeleri ile 2464 Sayılı 
Belediye Gelirleri kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu 
kararına esas olmak üzere Maliye Bakanlığınca hazırlanan Belediye Gelirleri kanunu 
Genel Tebliği kapsamında tahsil edilen; 

      -İlan ve Reklam Vergisi, 
      -Eğlence Vergisi,(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde) 
      -İşgal Harcı, 
      -Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı, 
   -İşyeri Açma İzin Harcı ile ilgili olarak tebliğin Belediyelerce yapılacak işlemler başlıklı 
3.1.Bölümünde Belediye Meclisinin 2464 Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrasının 
ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından mahallin çeşitli semtleri 
arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle Şehzadeler İlçesi 4 
(Dört) gruba ayrılarak; 
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1.GRUP: 1. Anafartalar, 2.Anafartalar, Adakale, Akıncılar, Alaybey, Arda, Bayındırlık, 
Çarşı, Dere, Dilşikar, Dinçer, Ege, Gediz, Göktaşlı, İbrahimçelebi, İshakçelebi, 
Kocatepe, Kuşlubahçe, Mimarsinan, Nişancıpaşa, Peker, Sakarya, Saruhan, Şehitler, 
Tunca, Utku ve  Yarhasanlar mahalleleri olmak üzere 27 (Yirmiyedi)adet mahalle, 

2. GRUP: Adnan Menderes, Ahmet Bedevi, Akpınar, Kazım Karabekir, Nurlupınar ve 
Turgut Özal mahalleleri olmak üzere 6 (Altı) adet mahalle, 

3. GRUP: Aşağıçobanisa, Hacıhaliller, Hamzabeyli, Karaağaçlı, Karaoğlanlı, 
Sancaklıbozköy, Sancaklıiğdecik, Selimşahlar ve Yeniköy mahalleleri olmak üzere 9 
(dokuz) mahalle, 

4. GRUP: Ayvacık, Belenyenice, Çamköy, Çavuşoğlu, Çınarlıkuyu, Güzelköy, Halıtlı, 
Kağan, Kalemli, Karayenice, Kırançiftlik, Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi, 
Sancaklıuzunçınar, Sarıalan, Tekeliler, Tepecik, Tilkisüleymaniye, Veziroğlu, 
Yenimahmudiye, Yeniharmandalı, Yeşilköy ve Yukarıçobanisa mahalleleri olmak 
üzere 23 (yirmi üç) mahalle olarak belirlenmesine, 

         Ayrıca;   
       Belediyemizce uygulanacak 2464 sayılı kanunun 96/A maddesi gereğince “ İlan 
ve Reklam Vergisi, Eğlence  Vergisi, İşgal Harcı, Tatil günlerinde Çalışma Ruhsat 
Harcı ve İşyeri açma izin Harçlarının Gelir Tarifelerinin” belirlenmesi, 2464 Sayılı 
Kanun gereğince “Maktu Harç ve Tarifeleri her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 
bir önceki yıla ilişkin olarak 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre belirlenen 
yeniden değerleme oranında arttırılır” hükmü gereğince ilçenin çeşitli semtleri 
arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar dikkate alınarak, “Bazı Maktu Vergi ve 
Harçlar Tarifelerine İlişkin” 3 ( Üç ) sayfa tabloda Gelir tarifelerinin her bir grup için, 
kanunda belirtilen alt ve üst sınırları aşmamak şartıyla uygulanmasının kabulüne 
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
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KARAR NO: 73 

 Gündemin 9. Maddesinde yer alan İmar- Bütçe Karma Komisyonu’nun 08.09. 
2014 tarih ve 1  sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
           30.12.1993 tarih ve 21804 sayılı Otopark Yönetmeliğinin 1.,2.,3. ve 4. 
Maddeleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 27.04.2006 tarihli Otopark Yönetmeliği 
hakkında genel tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile değişen maddeler 
uyarınca  yeniden düzenlenen altı (6) bölgeden oluşan otopark bölgeleri ekli paftada 
belirtildiği şekilde değiştirilmiş olup, 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2014 birim fiyatları, bölgenin arsa rayiçleri ve 
yurtiçi üretici fiyat endeksi (ÜFE) dikkate alınarak yapım maliyetleri tespit edilen 2014 
yılında uygulanacak Otopark bedellerinin, 

 
1.Bölge için 1 adet Otopark bedelinin: 6780,66 –TL, 
 
2.Bölge için 1 adet Otopark bedelinin: 6102,59 –TL, 
 
3.Bölge için 1 adet Otopark bedelinin: 5424,53 –TL, 
 
4.Bölge için 1 adet Otopark bedelinin: 4746,46 –TL, 
 
5.Bölge için 1 adet Otopark bedelinin: 4068,40 –TL, 
 
6.Bölge için 1 adet Otopark bedelinin: 3390,33 –TL, 
 

           Olarak belirlenmesine, Otopark bedellerinin peşin ödenmesi durumunda, 
yukarıda belirtilen ücretlere %20 indirim uygulanmasına,  

 
Yol iştirak bedellerinin ise; 
 
Kuşlubahçe, 2.Anafartalar, Ahmet Bedevi, Kazım Karabekir, Nurlupınar, 

Akpınar, Adnan Menderes, Turgut Özal, Aşağı Çobanisa, Hacıhaliller, Hamzabeyli, 
Karaağaçlı, Karaoğlanlı, Sancaklı Bozköy, Sancaklı İğdecik, Selimşahlar, Yeniköy, 
Ayvacık, Veziroğlu mahallelerinden; 

 
Yol Bedeli     : 16.69 TL/M2 olarak belirlenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 74 

 Gündemin 10. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 08.09.2014 tarih ve 3  
sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
           İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 27.08.2014 tarih ve 320 sayılı yazısıyla “3194 
Sayılı İmar Kanunu’nun 10.maddesine istinaden Şehzadeler Belediyesinin 2014-2019 
yıllarını kapsayacak 5 Yıllık İmar Programı’nın hazırlanması” talebi incelenmiş olup,  
 
           İlgili yatırımcı kamu kuruluşlarından ve belediyemizin ilgili Müdürlüklerinden 
görüş alınmasına, gelen görüşler doğrultusunda dairesince çalışma yapıldıktan sonra 
konunun tekrar meclise getirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 75 

 Gündemin 11. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 08.09.2014 tarih ve 4  
sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
           Karaağaçlı Kültür Eğitime Hizmet Derneği 28.08.2014 tarih ve 748 sayılı 
dilekçesiyle “Karaağaçlı Mahallesi, 23-O-1c pafta, 120 ada, 8 parselde bulunan 
Karaağaçlı Kültür Eğitime Hizmet Derneğine ait öğrenci yurdu arsasında inşaat 
yapmak istediklerini, ancak imar planında arsanın yapılaşma şartlarının net 
belirtilmediğini, çekme mesafelerinin ön cepheden 20 metre, diğer cephelerden ise 5 
metre olarak verilmesini, öğrenci yurdu ibaresinin özel öğrenci yurdu olarak 
değiştirilmesini, kat adedinin 5 kat verilmesini, bina yüksekliğinin serbest bırakılması 
ya da kat yüksekliğinin en az 3.60 metre olması ve emsalin 2,5 olarak verilmesi” talebi 
incelenmiş olup,  
 
            İmar planında kuzey ve güney yönlerinde yapı yaklaşma mesafelerinin 
değiştirilmesi, kat adedinin 5 kat verilmesi ve emsalin 2,5 olarak verilmesi talebinin 
uygun olmadığından REDDİNE, TAKS:0,40, doğu ve batı yönlerinden yapı yaklaşma 
mesafelerinin 5’er metre, kat adedinin 3 kat, Hmax:Serbest, Özel Öğrenci Yurdu olacak 
şekilde ayrıca 120 ada’nın güneyindeki imar planı sınırının kadastro hattına göre 
düzeltilerek  imar planı değişikliğinin A grubu Şehir Plancısına yaptırılmasına 3194 
Sayılı İmar Kanunu’nun 8.b maddesi gereğince OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 76 

 Gündemin 12. Maddesinde yer alan İdari Komisyonu’nun 08.09.2014 tarih ve 4 sayılı  
raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
           5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15-b, 18-m; 5259 sayılı Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 2. 
Maddesi; 10 Ağustos 2005 tarih, 25902 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak 
yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4-h, 29., 30. 
ve 31. Maddelerine dayanılarak hazırlanan İçkili Yer Bölgesi Tespit Yönetmeliği’nin 
aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasının kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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ŞEHZADELER BELEDİYESİ 
İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİT YÖNETMELİĞİ 

 
AMAÇ  
 
  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Şehzadeler Belediye ve mücavir alan sınırları 
içerisinde açılmış ve açılması muhtemel içkili yer olarak faaliyette bulunan işyerlerinin 
Ruhsat Yönetmeliği’nin 30. Maddesinin a- fıkrasında belirtilen yerlere mesafelerini 
belirlemektir. 
 
KAPSAM  
 
  Madde 2 - Bu yönetmelik, içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin 
verilebileceği işyerlerini kapsar. 
 
DAYANAK  
 
  Madde 3 - Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15-b, 18-m; 5259 sayılı 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun’un 2. maddesi; 10 Ağustos 2005 tarih, 25902 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmeliğin 4-h, 29., 30. ve 31. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
TANIMLAR  
 
  Madde 4 – 
 
Yetkili İdare : Şehzadeler Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Şehzadeler 
Belediyesi’ni, 
 
İçkili Yer : İçerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerini, 
 
Mesafe : İçkili yer ile Ruhsat Yönetmeliği’nin 30-a maddesinde belirtilen yerlerin, aynı 
Yönetmeliğin 34. maddesinde belirtilen kurallara göre taşıması gereken uzaklığı ifade 
eder.  
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UYGULAMA  
 
Madde 5 - 
  
İçkili Yerler , 
 
1-  Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı v.b. tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan ve 
depolananyerler ile gaz dolum tesisleri:                                                 100 metre 
                                                                                                           
2- Askeri binalar :            100 metre 
 
3- Emniyet binaları :            100 metre  
 
4- Sağlık Kuruluşu bina ve tesisleri :         100 metre 
 
5- Her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar :                 100 metre 
 
6- Hükümet binaları :          100 metre 
 
7- Hapishane ve ıslah evleri :         100 metre 
 
8- Maden ocakları :            100 metre 
 
9- Genelevler :            100 metre 
 
10- İnşaat Yerleri :             100 metre 
 
11- Sanat Müesseseleri :            100 metre 
 
12- Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında 
sınır çizgisine:                                                                                          200 metre 
 
13- Resmi ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci 
yurtları ile anaokullarına, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanunu kapsamına girmeyen Eğitim ve Öğretim Kurum ve tesisleri 
ile öğrenci yurtlarına : 100 metre’ den yakın mesafede açılamaz. 
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  Madde 6 - Bu yönetmeliğin Şehzadeler Belediye Meclisi’nce kabul edilip, yürürlüğe 
girmesinden önce yetkili merciler tarafından ruhsatlandırılmış içkili yer ruhsatları 
kazanılmış bir haktır.Ancak, içkili yer faaliyet konulu işyerlerinin işletmecileri tarafından 
rıza en kapatılması durumunda aynı yerde içkili yer faaliyet konulu işyeri açılmak 
istenmesi halinde açılacak işyerleri bu yönetmeliğe ait hükümleri taşımak 
zorundadırlar. 
 
  Madde 7 - İçkili yer faaliyet konulu işyerlerinin içkili yer bölgesi tespiti için yapacağı 
müracaatlar bu Yönetmeliğin 5. maddesindeki mesafe şartlarını taşıdığı taktirde ruhsat 
yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş 
durumu hakkındaki görüşü alındıktan sonra konu belediye meclisinin onayına sunulur. 
 
  Madde 8 - Ruhsat yönetmeliğinin 31. maddesi gereğince tespit edilen içkili yer 
bölgesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi tarafından karar 
şeklinde tutanağa geçirilir ve karara adres bilgilerinin bulunduğu tasdiklenmiş ölçekli 
kroki eklenir. 
 
  Madde 9 - Daha önceden içkili yer bölgesi içinde bulunduğundan dolayı ruhsat verilen 
işletme, sonradan içkili yer bölgesinin değişmesi nedeniyle içkili yer bölgesi dışında 
kaldığı takdirde devredilemez. İntibak yapılamaz. 
 
YÜRÜRLÜK : 
 
Madde 10 - Bu yönetmelik belediye meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 
 
YÜRÜTME : 
 
Madde 11 - Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkili 
yürütür. 
 

KARAR NO: 77 

 Gündemin 13. Maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 24.09. 
2014 tarih ve 17 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
           5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi gereğince hazırlanan Belediyemizin 2015-2019 dönemini 
kapsayan 5 (Beş) yıllık Strateji Planı ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere 
BÜTÇE- İDARİ Karma Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.   
 

KARAR NO: 78 

 Gündemin 14. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 25.09.2014 
tarih ve 18  Sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
           5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi gereğince hazırlanan Belediyemizin 2015 Yılı Performans 
Programı ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere BÜTÇE Komisyonu’na 
havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.            
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KARAR NO: 79 

 Gündemin 15. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.09.2014 
tarih ve 409  sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
         5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 77. maddesi, 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun 61. ve 62 maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliği’nin 24. maddesi doğrultusunda analitik bütçe sınıflandırmasına göre 
hazırlanan Belediyemizin 2015 Mali Yılı hazırlık bütçesi ile ilgili teklifinin incelenerek 
rapora bağlanmak üzere BÜTÇE Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile 
karar verildi.            
 

KARAR NO: 80 

 Gündemin 16. maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 
25.09.2014 tarih ve 157 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 

         
         5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinde “Norm Kadro İlke ve Standartları 
İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin 
ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde Belediye 
Meclisince karara bağlanır” denilmektedir. 

 
       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 (I) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin kabul edilerek 
onaylanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 81 

Gündemin 17. maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 
25.09.2014 tarih ve 158 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 

         
         5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer’i mevzuat hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmış olan T.C. Manisa İli, Şehzadeler Belediye Başkanlığı, Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak 
üzere İDARİ Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 82 

 Gündemin 18. maddesinde yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 
26.09.2014 tarih ve 47 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
        237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesi (Değişik: 17/9/2004 - 5234/4 md.)’nde; 
 
        “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. 
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         Yukarıda sayılanlar 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. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, 
belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin 
kararı ile taşıt edinirler.” hüküm bulunmaktadır. 
 
          Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinin 06.01.04.01 Kara Taşıtları 
alımları kaleminde 250.000,00- TL. (İkiyüzellibin Türk Lirası) ödenek mevcut olup, 
 
          Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 1 (Bir) adet yeni aracın 
“ 8+1  minibüs”  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde alınmasının 
kabulüne,  söz konusu 1 adet yeni aracın “8+1 minibüs” alımı gerçekleştikten sonra 
237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi hükmü gereğince Bütçe T1 cetveline T5 sıra 
numarası ile işlenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
          

KARAR NO: 83 

 Gündemin 19. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.09.2014 
tarih ve 47 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
         İlçemiz Sarıalan Mahallesinden Ahmet KARAÇULHA, Musa ÖZBEK, Kaan 
Mahallesinden Muammer KARAMAN, Ali Osman KARAMAN ve Çınarlıkuyu 
Mahallesinden Şuayip UÇAR’ ın Kadastro Kanunu’nun 3. Maddesi ve yönetmelikte 
belirtilen Bilirkişi seçilme şartlarına (40 yaş ve üzeri) uymadığından yerlerine yeni 
bilirkişilerin belirlenmesi ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İDARİ 
Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
 

KARAR NO: 84 

 Gündemin 20. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 
23.09.2014 tarih ve 620 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
        İlçemiz Akpınar Mahallesi, 2011 ada, 3-4-5-6-7-8-9-10 ve 11 nolu parsellerde 
imar planı değişikliği talebi ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İMAR 
Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 85 

 Gündemin 21. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 
25.09.2014 tarih ve 658 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
        İlçemiz Adakale Mahallesi, 1459 Ada, 1460 Ada ve 2674  Ada’da bulunan bazı 
parsellerin yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili teklifinin incelenerek rapora 
bağlanmak üzere İMAR Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 86 

 Belediye Meclis Başkanı, gündemin 22. Maddesini okuması için Meclis katibi 
Ali ÖZYİĞİT’ e söz hakkı verdi.  
 
        Meclis Katibi Ali ÖZYİĞİT, gündemin 22. Maddesinde yer alan İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.09.2014 tarih ve 659 sayılı Manisa Müsellesi Projesi ile 
ilgili teklifi okudu. 
 
         Belediye Meclis Başkanı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün Meclise 
göndermiş olduğu söz konusu teklif yazısının bilgilendirmeye yönelik olduğunu, 
karar alınmasına ihtiyaç olmadığını,  
 
          Teklif yazısının içeriğinin ise; T.C. Devlet Demir Yolları İşletme Genel 
Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü 05.09.2014 tarih ve 13627 sayılı yazısı ile, 3. Bölge 
Müdürlüğü’nün yatırımında olan Balıkesir yönünden gelen trenlerin Manisa Gar’a 
girmeden Uşak yönüne devamını sağlayacak olan Manisa Müsellesi yapımı 
kapsamında 1/1000 ölçekli uygulama planları ve kamulaştırma planlarının 
onaylandığı, söz konusu işin yapımına başlanacağının bildirildiği,  
 
         İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce yazının incelendiğini, söz konusu 
demiryolu güzergâhının, Balıkesir yönünden gelip çevre yoluyla kesiştiği yerden 
Turgutlu çevre yoluna paralel devam ederek çevre yolu çıkışında Cezaevi 
karşısında Turgutlu hattına bağlanacağı yönünde Meclis üyelerine bilgilendirmede 
bulundu. 
 

KARAR NO: 87 

 Gündemin 23. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 
26.09.2014 tarih ve 660 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
        İlçemiz Adnan Menderes Mahallesi, 3580 ada, 3 nolu parselde imar planı 
değişikliği talebi ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İMAR 
Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 88 

 Gündemin 24. maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih 
ve 230 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
        237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesi (Değişik: 17/9/2004 - 5234/4 md.)’nde; 
 
        “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. 
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         Yukarıda sayılanlar 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. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, 
belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin 
kararı ile taşıt edinirler.” hüküm bulunmaktadır. 
 
          Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bütçesinin 06.01.04.01 Kara Taşıtları alımları 
kaleminde 250.000,00- TL. (İkiyüzellibin Türk Lirası) ödenek mevcut olup, 
 
          Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 2 (İki) adet yeni aracın 
“motosiklet”   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde alınmasının 
kabulüne, söz konusu 2 adet yeni aracın (Motosiklet) alımı gerçekleştikten sonra 237 
sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi hükmü gereğince Bütçe T1 cetveline T5 sıra 
numarası ile işlenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
 

KARAR NO: 89 

 Gündemin 25. maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.09.2014 
tarih ve 89 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
        237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesi (Değişik: 17/9/2004 - 5234/4 md.)’nde; 
 
        “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 sayılanlar 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. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, 
belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin 
kararı ile taşıt edinirler.” hüküm bulunmaktadır. 
 
         Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinin 06.01.04.01 Kara Taşıtları alımları 
kaleminde 200.000,00- TL. (İkiyüzbin Türk Lirası) ödenek mevcut olup, 
 
        Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 1 (Bir) adet yeni aracın 
“Mini Loder”   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde alınmasının 
kabulüne, söz konusu 1 adet yeni aracın (Mini Loder) alımı gerçekleştikten sonra 237 
sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi hükmü gereğince Bütçe T1 cetveline T5 sıra 
numarası ile işlenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
 
          

 

 



 

13 

 

KARAR NO: 90 

 Gündemin 26. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 
29.09.2014 tarih ve 677 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
           İlçemiz Karaağaçlı Mahallesi, 151 ada, 1 nolu parselin imar durumu talebi ile 
ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İMAR Komisyonu’na havale 
edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 91 

Gündemin 27. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 
30.09.2014 tarih ve 697 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
        Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 35. Maddesine istinaden, İlçemizdeki çatı 
eğimleri, kullanılacak çatı malzemeleri ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak 
üzere İMAR Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

 

 

 

 
 

 

Ömer Faruk ÇELİK                                   Mehmet KAVAS            Ali ÖZYİĞİT  

      Meclis Başkanı                                          Meclis Katibi                    Meclis Katibi 

 

 

 

 


