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T.C. 

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

                

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü 
saat 18.00’ de Belediye Başkan Vekili Selman KERESTECİ Başkanlığında Kültür Sitesi Meclis 
Salonunda yapılan olağan Meclis Toplantısı ile ilgili Meclis Karar Özeti:  
 

KARAR NO: 75 

 Gündemin 1. Maddesinde yer alan açılış ve yoklama ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
          Belediye Başkan Vekili Selman KERESTECİ açılış ile ilgili olarak, 2016/ Nisan ayında 
Belediye tarafından yapılan hizmetleri ana başlıklar halinde meclis üyelerine bilgilendirmek amaçlı 
anlattı ve yoklama yapılması konusunda meclis kâtibi Ali ÖZYİĞİT’ e söz hakkı verdi. 
 
          Meclis Kâtibi Ali ÖZYİĞİT yoklama listesinde bulunan toplam 31 (Otuz bir) Meclis üyesinin 
ismini teker teker okudu. Meclis üyelerinin Mayıs ayı meclis toplantısına tam teşekküllü katıldığı 
görüldü ve mazereti nedeniyle toplantıya katılmayan üye olmadığından gündemin 3. maddesine 
geçilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
  

KARAR NO: 76 

 Gündemin 3. Maddesinde yer alan gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların 
gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
         
           02 Mayıs 2016 tarihli Meclis toplantısı ile ilgili hazırlanmış olan 17 (On yedi) adet gündem 
maddesinden sonra gelen 3 (Üç) adet teklifin ve 1 (Bir) adet önergenin gündem maddesine alınarak 
gündemin 21 (Yirmi bir)  madde olarak görüşülmesine OYBİRLİĞİ ile karara verildi.  
  

KARAR NO: 77 

 Gündemin 4. Maddesinde yer alan 01 Nisan 2016 tarihli meclis toplantı tutanağı ile ilgili 
yapılan görüşme sonunda; 
         
           Belediye Meclisimizin 01 Nisan 2016 tarihli meclis toplantı tutanağının kabulüne OYBİRLİĞİ 
ile karar verildi. 
  
KARAR NO: 78 

 Gündemin 5. Maddesinde yer alan Plan Bütçe ve İdari Karma Komisyonu’nun 08.04.2016 
tarih ve 1 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
         

Şehzadeler İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 22/03/2016 tarih 
ve 492 sayılı “Vakfımız tarafından hazırlanan 266408 kodlu “Engelli ve Yaşlılarımıza Hürmet Projesi” 
kapsamında kullanılmak üzere İlçe sınırları içerisinde bulunan belediye Başkanlığınıza ait Tac Bina 
1’nci kat 103 ve 114 nolu dükkânların Şehzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 
süresiz ve bedelsiz olarak tahsis edilmesi talebi” yazısı incelenmiş olup, 
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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. 

  
 Şehzadeler İlçesi Sakarya Mahallesi 60 Pafta, 260 Ada, 3 Parselde kayıtlı 774,25m²’lik 
taşınmazın 1’nci kat 103 numaralı 13,60m² ve 114 numaralı 34,87m²’lik taşınmazın 266408 kodlu 
“Engelli ve Yaşlılarımıza Hürmet Projesi” kapsamında kullanılmak üzere ve tahsis süresi içerisinde 
Belediyemiz hizmet binası bulunmadığından bahse konu taşınmazın Belediye Hizmet Binası 
yapılması durumunda veya Kentsel Dönüşüm kapsamında binanın yıkılması söz konusu olduğunda 
1 (Bir) ay önceden bildirilmek kaydı ile tahliyesi taahhüt edilmesi halinde 31.12.2019 tarihine kadar 
ücretsiz olarak Şehzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilmesine 
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.         

 
KARAR NO: 79 

 Gündemin 6. Maddesinde yer alan Eğitim, Kültür ve Turizm Komisyonu ile İdari Komisyonun 
08.04.2016 tarih ve 1 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
         
           Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ziya ELMALI, Kerim KARABULUT, Mustafa ERTEN, 
Mustafa ZEYBEK ve Ahmet AKER imzalı 01.04.2016 tarihli Önergede belirtilen “Belediyemiz 
sorumluluk sahasında Çarşı Mahallesi, 1810 Sokak – 1812 Sokak’ ta bulunan Belediyemize ait 
Nikâh Salonu ve Sosyal etkinliklerde kullanılmakta olan “Rum Mehmet Paşa Bedesteni” isminin 
“Mehmet Paşa Bedesteni” olarak değiştirilmesi” ile ilgili teklif incelendi. 
 
 Belediyemizin sorumluluk sahası içerisinde yer alan, Şehzadeler Belediyesi Nikah ve Sosyal 
etkinliklerde kullanılmakta olan İlçemiz Çarşı Mahallesi, 285 ada, 5-6-7-8-9-10-11-29-30-31-32-44-
45-46-47-48-49-50-51-52-54-55-56-57-58-59-60-61 ve 71 nolu parsellerdeki bina vasıflı taşınmazın 
kapı giriş kısmında bulunan “Rum Mehmet Paşa Bedesteni” isminin “Mehmet Paşa Bedesteni”, 
“Bedesten Nikah Salonu” yâda “Bedesten” olarak değiştirilmesi konusunda mevcut komisyon 
tarafından mahalle muhtarı, mahalle sakinleri ve çevre esnaflarıyla görüşme yapılarak fikir 
edinilmesinden sonra rapor tanzim edilerek konunun tekrar meclise getirilmesine Belediye Meclis 
Üyelerinden CHP grubunun 2 (İki) üyesi Ret, AK Parti grubunun 15 (On beş) + MHP grubunun 12 
(On iki) + 1 Bağımsız Üye (Orkun ŞIKTAŞLI) ve Belediye Başkan Vekilinin Kabul Oyları ile 
OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.  
 
KARAR NO: 80 

 Gündemin 7. Maddesinde yer alan İmar Komisyonun 06.04.2016 tarih ve 10 sayılı raporu ile 
ilgili yapılan görüşme sonunda; 
         
           Belediyemiz İmar Komisyonu’nun 06.04.2016 tarihinde almış olduğu 10 sayılı (Şehzadeler 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 24.02.2016 tarih ve 2156231 sayılı yazısıyla Şehitler Mahallesi, 2119 
ada, 2 nolu parselde imar planında “Sosyal Tesis” alanı olarak planlanan alanda “Resmi Kurum (İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü), Emsal=2,50 ve Yençok=21.50 m.” olarak hazırlattıkları 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği önerisinin onaylanması talebi komisyonumuzca incelenmiş,  
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Mülkiyeti hazineye ait Şehitler Mahallesi, 2119 ada, 2 nolu parsel Defterdarlık Milli Emlak 
Müdürlüğünün 20.08.2014 tarih ve 701 sayılı oluru ile “öğrenci pansiyonu” olarak kullanılmak üzere 
Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi yapıldığından 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi 
ile ilgili olarak Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden görüş alınmasına, görüş geldikten sonra 
konunun tekrar Meclise getirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”  Raporunun tekrar 
görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.   

  
KARAR NO: 81 

 Gündemin 8. Maddesinde yer alan İmar Komisyonun 12.04.2016 tarih ve 11 sayılı raporu ile 
ilgili yapılan görüşme sonunda; 
         
           İlçemiz Karaağaçlı Mahallesi, 175 ada, 11 nolu parsel sahibi 24.02.2016 tarih ve 638 sayılı 
dilekçesiyle parseline imar durumu verilmesi talebi incelenmiş olup,  
 
           Söz konusu 175 nolu imar adasında 1 nolu parselin ruhsat aldığı, 176 nolu imar adasında da 
5 adet parselin ruhsat aldığı (18-15-14-13-8 nolu parseller), bu yapıların arka çekme mesafesi 
bırakılmadan ön çekme mesafesinin 10 metre, 5 metresinin tali yol olarak bırakılarak 
yapılaştıklarından ve aynı alanda Belediye Meclisimizin 05.01.2015 tarih ve 6 sayılı kararıyla 
“Karaağaçlı Mahallesi, 175 ve 176 nolu adalarda gerekli imar planı değişikliğinin A grubu Şehir 
Plancısına yaptırılması” kararı verildiğinden 175 nolu adada da Belediye Meclisimizin 05.01.2015 
tarih ve 6 sayılı kararının geçerli olduğuna OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
  
KARAR NO: 82 

 Gündemin 9. Maddesinde yer alan İmar Komisyonun 12.04.2016 tarih ve 12 sayılı raporu ile 
ilgili yapılan görüşme sonunda; 
         
           İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 30.03.2016 tarih ve 1248 sayılı yazısıyla Aşağıçobanisa, 
Hacıhaliller, Hamzabeyli, Karaağaçlı, Karaoğlanlı, Sancaklı Bozköy, Sancaklı İğdecik, Selimşahlar 
ve Yeniköy mahallelerinde İmar uygulaması yapılan alanların dışında kalan alanlarda imar uygulama 
işlemlerinin (İmar Durumu Belgesi, Kırmızı Kot Belgesi, Tevhid-İfraz, Yola Terk, Yoldan İhdas, 
Ruhsat vb.) durdurulup durdurulamayacağı ile ilgili talebi incelenmiş olup,  
 
           Söz konusu mahallelerin imar planlarında yapılan incelemelerde plan tadilatları, ilave ve 
mevzi imar planları, plan uygulama hataları, plan yapımındaki teknik ve hukuki eksiklikler, sonradan 
ortaya çıkan oluşumlar neticesinde plan bütünlüğünün bozulduğu, mevcut durum ile mahallelerin 
gelecekteki gereksinimleri ve ilgili yönetmelikler dikkate alınarak imar planlarının yeniden 
hazırlanması gerektiği ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin söz konusu Mahallelerde imar planı 
çalışmalarına başladığından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planları onaylanıncaya kadar 
Aşağıçobanisa, Hacıhaliller, Hamzabeyli, Karaağaçlı, Karaoğlanlı, Sancaklı Bozköy, Sancaklı 
İğdecik, Selimşahlar ve Yeniköy mahallelerinde İmar uygulaması yapılan alanların dışında kalan 
alanlarda imar uygulama işlemlerinin (İmar Durumu Belgesi, Kırmızı Kot Belgesi, Tevhid-İfraz, Yola 
Terk, Yoldan İhdas, Ruhsat vb.) durdurulmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 83 

 Gündemin 10. Maddesinde yer alan İmar Komisyonun 06.04.2016 tarih ve 13 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
         
          Manisa Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası 22.03.2016 tarih ve 2016/27 
sayılı yazısıyla merkezi uydu anten sistemlerinin kontrol yetkisinin ilgili meslek odası olan Manisa 
Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odasına verilmesi talebi incelenmiş olup,  talebin 
Reddine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 84 

 Gündemin 11. Maddesinde yer alan İmar Komisyonun 12.04.2016 tarih ve 14 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
         
          Ziya OMAÇ Vekili Osman ARGUN 30.03.2016 tarih ve 981 sayılı dilekçeyle Aşağı Çobanisa 
Mahallesi, 3258 nolu parselin zemin katın dükkan yapılması talebi incelenmiş olup, revizyon imar 
planı çalışmalarında talebin değerlendirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 85 

 Gündemin 12. Maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 527 
sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
         
           Belediyemizin 2015 Mali Yılı, Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili 
teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine 
OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
  
KARAR NO: 86 

 Gündemin 12. Maddesinde yer alan Özel Kalem Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 70 sayılı 
teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
         
           Kardeş Belediyemiz Bosna Hersek Donji Vakuf Belediye Başkanlığı 21.03.2016 tarih ve 16 
sayılı yazısı ile, Bosna Hersek/ Donji Vakuf Prusac kentinde 27-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
yapılacak olan 506. Ayvaz Dede şenliklerine katılabilmemiz için resmi davette bulunmuştur.           
 
           Tarihi ve kültürel bağları güçlendirmek, karşılıklı çıkar ve memnuniyeti geliştirerek gerçek 
dostluğu ortaya çıkarmak amacıyla Bosna Hersek/ Donji Vakuf Prusac kentinde 27-29 Mayıs 2016 
tarihleri arasında yapılacak olan 506. Ayvaz Dede şenliklerine Belediyemizi temsilen Belediye 
Başkanı Ömer Faruk ÇELİK, Meclis Üyelerimizden M.H. İbrahim ONAYLI, Ali DELEN, Adnan 
KAÇİRE, Selma ÇERTÜRK, Asiye ZURNACI, Ahmet Engin DEMİRARSLAN, Sezgin SAY, Mustafa 
ZEYBEK, Ahmet AKER, Abdülkerim KARABULUT, Mustafa ERTEN, Hüseyin ERKENCİ, Belediye 
Başkan Yardımcısı Süleyman ÇOBAN, Sosyal Yardım İşleri Müdür V. Ahmet Salih KURU, Zabıta 
Müdür V. İsmail ÇİFTÇİ,  Mali Hizmetler Müdür V. Bayram AKKAYA ve İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürü Osman UZUN’ un iştirak etmesi hususunda görevlendirilmelerine, 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu’na göre gerekli yasal giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına OYBİRLİĞİ ile 
karar verildi.         
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KARAR NO: 87 

 Gündemin 14. Maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.04.2016 
tarih ve 207 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. 
 
           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 (I) Sayılı Memur Kadro İhdas Cetvelinin 
kabul edilerek onaylanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
  

KARAR NO: 88 

 Gündemin 15. Maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.04.2016 
tarih ve 208 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
         
           Belediyemizin işçi personelini temsil eden sendikalar ile Başkanlığımız adına toplu iş 
sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, kurumun işyerinde iş ve çalışma şartlarını, 
verimliliği artıracak şekilde düzenleme yapmak, kurum adına toplu iş sözleşmesi akdetmek, 
işverenler ile işçiler ve işçi sendikaları arasında çalışma barışı oluşmasını teşvik ve devamını temin 
etmek amacıyla Yerel Yönetimler ve Kamu İşverenleri Sendikası’na üye olunmasına ve üyelik 
sürecinde gerekli belgeleri imzalaması için Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK’e yetki 
verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
  

KARAR NO: 89 

 Gündemin 16. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.04.2016 tarih ve 
1532 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
         
           İlçemiz Çarşı Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesinin genişletilmesi talebi ile ilgili teklifinin 
incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar 
verildi. 
   
KARAR NO: 90 

 Gündemin 17. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.04.2016 tarih ve 
1533 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
         
           İlçemiz Turgut Özal Mahallesi, 2814 Ada’da imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili 
teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ 
ile karar verildi. 
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KARAR NO: 91 

 Gündemin 18. Maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.04.2016 
tarih ve 221 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
         
           13.07.2005 tarih ve 25326 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı 
Belediye Kanununun 49. Maddesinin üçüncü fıkrasında ; " Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm 
kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, 
araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge 
plancısı, çözümleyici ve programcı, 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 boş kadro ünvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra 
uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, sözkonusu kadro ünvanı için 
birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 
göre tesbit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere 
belediye meclis kararı ile belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen 
kadro ünvanları için ise o kadro ünvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci 
kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur."  
denilmektedir. 
 
           Bu itibarla Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan; 
           1 adet 6. dereceli "Mimar" kadrosuna karşılık gösterilmek suretiyle;  5393 Sayılı Kanunun 49. 
Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca "Mimar”  Turgay ÇETİN’in tam zamanlı sözleşmeli personel 
olarak istihdam edilebilmesi için ilgili ile sözleşme yapılmasına, 
     
           6. Dereceli "Mimar” Turgay ÇETİN’e aylık net............................ 1.400,00-TL. Ücret 
ödenmesine, OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
  

KARAR NO: 92 

 Gündemin 19. Maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.05.2016 tarih ve 
1044 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 

Mülkiyeti Belediyemize ait Akpınar Mahallesi, 204 Sokakta Akpınar Camii yanında yapılan 
çok amaçlı salon ve Kur’an Kursu binasının 1. Katını Kur’an Kursu ve Din hizmetleri için Müftülüğe 
tahsis edilmesi konusunda Şehzadeler İlçe Müftülüğü ’nün talebi ile ilgili teklifinin incelenerek rapora 
bağlanmak üzere İdari- İmar Karma Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 93 

 Gündemin 20. Maddesinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 02.05.2016 tarih ve 
165 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 

Manisa ili 2. Anafartalar Mahallesi 21M3d paftada yer alan özelleştirme idaresi tarafından 
park ve yeşil alan olarak planlanan alanın 1/1000 ölçekli imarında rekreasyon amaçlı proje 
tasarlanması uygundur. 
 

Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, 2. Anafartalar mahallesi, 906-918 ve 3210 adalar arasında kalan 
yaklaşık 48.000 m2’lik yüzölçümüne sahip imar planlarında Park-Rekreasyon ve Fuar alanı olarak 
ayrılan alanda; 
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Söz konusu alanın yaklaşık 26.300m2 sinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Spor 

Alanları, kafeterya, kapalı, spor merkezi vb. yapılmak, 
 
16.300 m2 sinde Şehzadeler Belediye Başkanlığınca Panoramik Mesir Müzesi, Şehzadeler 

Minyatür Müzesi vb. yapılmak, 
 
 Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi ile ortak görüş birliği neticesinde 
içinde spor alanları Minia Şehzadeler Masal Parkı, Gölet, Gezinti yolları, Oturma grupları Panaromik 
mesir Müzesi gibi tasarımların olacağı bir proje gerçekleştirilmesi düşünülmüş olup, 
 

5.400 m2 otopark vb. ortak kullanım alanı yapmak, 
 
Yapılacak projeye ilişkin (maketler, heykeller, müze iç dizaynı hariç) uygulama ihalesinin 

Büyükşehir Belediyesince yapılması kaydı ile İdareler kendi alanlarına ait yaklaşık maliyetin proje 
yaklaşık maliyetine oranı nispetinde ihale bedeline katkı sağlamak üzere, 
 
  5393 Kanunu kapsamında bahse konu projeyi gerçekleştirme ve uygulama ortaklığının 
yürütülebilmesi için Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk ÇELİK ‘e yetki verilmesine 
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.   
 
KARAR NO: 94 

 Gündemin 21. Maddesinde yer alan Belediyemiz Meclis Üyelerinden İbrahim ONAYLI ve 
Mehmet KAVAS imzalı önerge ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
           Şehzadeler İlçesi sınırlarında yapılacak tavuk çiftlikleri ile ilgili gelen yoğun koku 
şikâyetlerinden dolayı, bu çiftliklerin yerleşim yerlerine mesafeleriyle ilgili komisyonca çalışma 
yapılarak bir sonuca bağlanması konusundaki önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere 
Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Hizmetler Komisyonu ile İmar Komisyonu’na havale edilmesine 
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.   
  

 

 

 

 

 

 

 

        Selman KERESTECİ                                    Mehmet KAVAS                       Ali ÖZYİĞİT  
         Belediye Başkan V.                                       Meclis Katibi                        Meclis Katibi 
 


