
 

1 

 

 

 

T.C. 

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

 

                

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 02 Nisan 2015 Perşembe günü 
saat 18:00’ de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında Kültür Sitesi Meclis 
Salonunda yapılan olağan Meclis Toplantısı ile ilgili Meclis Karar Özeti:  
 

KARAR NO: 81 

 

 Gündemin 1. Maddesinde yer alan açılış ve yoklama ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
           Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK açılış ile ilgili olarak, Mart 2015 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 Katibi Ali ÖZYİĞİT yoklama listesinde bulunan toplam 31 (Otuz bir) Meclis üyesinin 
ismini teker teker okudu. Meclis üyelerinden Mehmet Emin ÇİPİLOĞLU ve Asiye ZURNACI’ nın 
mazeretleri nedeniyle toplantıya geç geleceği bildirildi ve oylamaya geçildi.  
 
            Yapılan oylamanın tamamlanmasına müteakip Mehmet Emin ÇİPİLOĞLU ve Asiye 
ZURNACI’ nın da toplantıya iştirak ettiği görüldü. 
  
             Gündemin 2. Maddesinde yer alan mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan üyelerin 
mazeretlerinin görüşülmesi konusunda herhangi bir işleme gerek olmadığından gündemin 3. 
maddesine geçilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.   
  

KARAR NO: 82 

 

 Gündemin 3. Maddesinde yer alan gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların 
gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
           02 Nisan 2015 tarihli Meclis toplantısı ile ilgili hazırlanmış olan 25 (Yirmi Beş) adet gündem 
maddesinden sonra gelen 3 (Üç) adet teklifin ve 1 (Bir) adet önergenin gündem maddesine alınarak 
gündemin 29 (Yirmi Dokuz)  madde olarak görüşülmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 83 

 

 Gündemin 4. Maddesinde yer alan 02 Mart 2015 tarihli meclis toplantı tutanağı ile ilgili yapılan 
görüşme sonunda; 
 
          Belediye Meclisimizin 02 Mart 2015 tarihli meclis toplantı tutanağının kabulüne OYBİRLİĞİ        
ile karar verildi. 
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KARAR NO: 84 

 

 Gündemin 5. Maddesinde yer alan Bütçe Komisyonu’nun 06.03.2015 tarih ve 1 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
             İlçemiz Çarşı Mahallesi, 285 ada, 5-71 parselde kayıtlı Rum Mehmet Paşa Bedesteninde 
bulunan Salonun sergi ve muhtelif etkinliklerde kullanılmasına ilişkin tahsis ücret tarifesinin 2464 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi gereğince aşağıda belirtildiği şekliyle Meclis 
kararının yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2015 yılı için uygulanmasının kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar 
verildi. 
   
  
            Hafta İçi Gündüz Uygulama Ücreti KDV Dahil ………………………………   300,00- TL. 
            Hafta İçi Gece Uygulama Ücreti KDV Dahil …………………………………    350,00- TL. 
            Hafta Sonu Gündüz Uygulama Ücreti KDV Dahil …………………………      400,00- TL. 
            Hafta Sonu Gece Uygulama Ücreti KDV Dahil ……………………………       450,00- TL. 
 
            Kar Amaçlı Etkinlik Ücretleri: 
            Gündüz Uygulama Ücreti KDV Dahil ……………………………………...         900,00- TL. 
            Gece Uygulama Ücreti KDV Dahil ………………………………………..       1.000,00- TL. 
 
            Not:  
            Valilik ve Kaymakamlıklarla ilgili kutlama programları ücretsizdir. 

a) Resmi Kurum ve Kuruluşlar %50 indirimlidir. 
b) Odalar, Dernekler, Vakıflar (S.T.K.) % 30 indirimlidir. 

  

KARAR NO: 85 

 

 Gündemin 6. Maddesinde yer alan İdari Komisyonu’nun 06.03.2015 tarih ve 2 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
            03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve 
Denetlenmesine dair KHK.nin Değiştirilerek Kabulü, 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk 
Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması, 2 Ocak 2004 tarih ve 25334 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 5035 sayılı Gıda Bankacılığını İhtiva Eden Vergi Kanunlarında Değişiklik 
hakkındaki kanunlara dayanılarak ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan T.C. Şehzadeler Belediyesi Gıda Bankası “İYİBANK” 
Yönetmeliği’nin aşağıda belirtildiği şekliyle kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 86 

 Gündemin 7. Maddesinde yer alan İdari Komisyonu’nun 09.03.2015 tarih ve 3 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
             Bir yerin (Cemevi) ibadethane olabilmesi için kararın Kanunlar çerçevesinde yasama organı 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduğuna dair değişik İl, İlçe ve Büyükşehir Belediyelerin 
konuyla ilgili alınmış olan benzeri kararların mahkeme kararı ile bu yetkinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde olduğu kararının alındığı ve bu kararın hem Danıştay, hem de Yargıtay İş 
Mahkemelerince onaylandığından anlaşılmaktadır.  
           Dolayısı ile yetkinin Belediyemiz Meclisinin inisiyatifinde olmadığı görülmektedir. 
           Ancak kültürümüzün ve inancımızın gereği olarak sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde 
toplumsal hizmetleri hiçbir beklenti içerisinde olmadan ifa eden ve bundan sonra da devam 
edeceğine inandığımız Cemevlerimiz vb. gibi hizmet noktalarımız için ihtiyaç olan bakım, onarım ve 
iyileştirmelerin Belediyemiz tarafından desteklenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
  

KARAR NO: 87 

 Gündemin 8. Maddesinde yer alan Bütçe- İdari Karma Komisyonu’nun 09.03.2015 tarih ve 1 
sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Karaoğlanlı Mahalllesinde bulunan 158 ada 2 pafta 4 parselde 
kayıtlı 25923 m2 olan gayrimenkulün 20.000,00 m2 lik kısmı sağlık, eğitim, sasyal hizmet. Bakım evi 
ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet göstermesi amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. 
Maddesi  “e”  bendine göre 25.11.2010 tarihinde Karaoğlanlı Belediye Meclisi tarafından Asır Özel 
Bakımevi Rehabilitasyon Medikal, Temizlik İşleri Turizm Sanayi Ticaret Ltd.Şrti.’ne 29 yıllığına 
kiralanmasına karar verilmiş, aynı tarihte kira anlaşması imzalandığı görülmüştür. 

Bahse konu yer hakkında Asır Özel Bakım Evi Reh.Med.Tem.Tur.San.Ltd.Şti. adına yetkili 
Cengiz AN’ın 25.12.2014 tarihinde vermiş olduğu dilekçeye istinaden Kiracılıktan ayrılmak istedikleri 
ve tel örgüyle çevrilmiş olan bu alanda yapmış oldukları masrafın borcuna karşılık mahsup edilmesini 
talep ettiği, 

Kiracı akde aykırı davranarak söz konusu taşınmazı tahliye etmek isteyerek akdi fes etme 
talebinde bulunduğu, 
           Kiracının sözleşmedeki taahhütlerini yerine getirmediği, sözleşme süresi sona ermeden önce 
akdi fes etmek istediği ile ilgili yapılan değerlendirme neticesinde; 

Kiracı ; Sözleşmenin amacına uygun davranmadığından, 
Sözleşmedeki taahhütleri yerine getirmediğinden,  
Sözleşmenin süresinden önce akdi feshetmek istediğinden akde aykırı davrandığı, 
Sözleşmenin 10. Maddesi gereğince eşya ve malzemeyi Kiraya veren, Kiracıya teslim 

etmekle yükümlü değildir hükmüne istinaden, 
 
Kiracının akde aykırı davranmasından dolayı akdin feshi talebinin kabulü ile akdin feshine, 

sözleşmeye göre söz konusu taşınmazın idareye teslim edilerek üzerindeki demirbaşları ile birlikte 
olduğu haliyle teslim alınmasına, mahsup talebinin Reddine, Meclis kararı tarihine kadar tahakkuk 
edecek ödenmeyen kira borçlarının tahsil edilmesine, 

 
Yine sözleşmenin feshe ilişkin 12. Maddesine göre akdi ihlal etmiş olduğundan gerekli 

taşınabilir ekipmanlarını alarak ayrılmasına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.        
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KARAR NO: 88 

 Gündemin 9. Maddesinde yer alan Bütçe- İdari Karma Komisyonu’nun 09.03.2015 tarih ve 2 
sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 

Şehzadeler İlçesi Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı 11.08.2014 tarihli dilekçesi ile sorumluluk 
alanında bulunan arazilerin alan kontrollerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için Şehzadeler 
Belediye Başkanlığına devrolan daha önce bedelsiz ve tahsis olarak kullandıkları koruma karakolu 
ve başkanlık binalarının bedelsiz olarak Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına tahsis edilmesini istemiş, 

 
Konu ile ilgili olarak Belediye Meclisimiz 03.11.2014 tarih 95 sayılı kararı ile; Çiftçi Malları 

Koruma Başkanlığının talep ettiği dükkanlar için aşağıdaki bedeller belirlemiştir. 
Aşağı Cobanisa Mahallesi için Aylık 200,00 TL  

Karaoğlanlı Mahallesi İçin Aylık 250,00 TL  

Sancaklı Bozköy Mahallesi İçin Aylık 250,00 TL  

Hamzabeyli Mahallesi İçin Aylık 200,00 TL  

Yeni Harmandalı Mahallesi İçin Aylık 250,00 TL  

Karaağaçlı Mahallesi İçin Aylık 200,00 TL  

Selimşahlar Mahallesi İçin Aylık 200,00 TL  

     
 Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı 03.02.2015 tarih ve 15 sayılı yazılarında sözkonusu 

ödemelerin aylık 1.550,00 TL’ye yıllık 18.600,00 TL’ye tekabül ettiği, Şehzadeler Çiftçi Malları 
Koruma Başkanlığının böyle bir ödeneğinin bulunmadığı, bu tutarın Belediyemize ödenebilmesi için 
çiftçilerimizden toplanan aidatlara yansıtılması gerektiği, bu durumun çiftçilerimize ek maliyet 
getirecek olmasından çiftçi vatandaşlarımız tarafından olumsuz karşılanacağı görüşünü bildirerek 
konunun Belediye Meclisimizce tekrar değerlendirilmesi talebinde bulunduğu görülmüştür. 

 
 Konu hakkında yapılan değerlendirme neticesinde;  03.11.2014 tarih 95 sayılı Meclis 

kararında alınan yukarıda belirtilen aylık kira bedellerinin aynen kabul edilmesine, Şehzadeler Çiftçi 
Malları Koruma Başkanlığı ile 1 (Bir) Yıllık sözleşme yapılmasına, kira artışlarının ise ÜFE (Üretici 
fiyat endeksi) oranında arttırılarak yıllık olarak kiraya verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.    
         
KARAR NO: 89 

 Gündemin 10. Maddesinde yer alan Bütçe- İdari Karma Komisyonu’nun 09.03.2015 tarih ve 
3 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 

Şehzadeler İlçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 29.01.2015 tarih ve 211 sayılı yazısı 
ile; Aşağıcobanisa, Camköy, Çınarlıkuyu, Güzelköy, Hacıhaliller, Halıtlı, Hamzabeyli, Karaağaçlı, 
Kartaoğlanlı, Karayenice, Sancaklıbozköy, Sancaklıiğdecik, Selimşahlar, Tepecik, Tilkisüleymaniye, 
Yeniharmandalı, Yeniköy, Yeşilköy Mahallelerinde görev yapan Zıraat Mühendisi/Veteriner Hekim 
personelin çifçilere hizmet verecekleri tarım merkezleri (Tar-Gel) ile ilgili olarak Belediyemize uygun 
görülen hizmet binalarından çalışma ofisi tahsisi talebinde bulunduğu görülmüş olup, 

 
Konu ile ilgili yapılan değerlendirme neticesinde;  Çiftçilerimize hizmet vermek amacı ile 

yukarıda talep edilen mahallelerde Belediyemiz mülkiyetlerinden uygun görülen taşınmazların 
31.12.2019 tarihine kadar protokole bağlanmak kaydı ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine, bu 
taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işleminin iptal edilmesine OYBİRLİĞİ 
ile karar verildi. 
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KARAR NO: 90 

 

 Gündemin 11. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 10.03.2015 tarih ve 19 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
             Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehzadeler İlçesi, Akpınar Mahallesi, 1993 
ada, 1 parseldeki Sağlık Alanının ve 1993 ada, 2 parseldeki Anaokulu alanının birleştirilerek “İlkokul 
Alanı, yapı yaklaşma mesafeleri her yönden 5’er metre” olarak ve Manisa Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 14.10.2014 tarih ve 284 sayılı kararıyla kabul edilen NİP:1990,2 Plan İşlem Numaralı 
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliği önerisi incelenmiş olup, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 
(UİP:10932,1 Plan İşlem Numaralı) uygun olduğuna ve onaylanmasına, 3194 Sayılı İmar 
Kanunu’nun 8.b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32.maddesi gereğince 
OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 91 

 

 Gündemin 12. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 10.03.2015 tarih ve 20 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
            İlçemiz Karaağaçlı Mahallesi, 24 pafta, 11908 nolu parsel sahibi 25.02.2015 tarihli 
dilekçesiyle Karaağaçlı Belediye Meclisinin 24.04.2009 tarih ve 35 sayılı kararıyla kabul edilen “Gıda 
Sebze Meyve Paketleme Tesisi” olarak mevzii imar planı yapılan parselinde yapılaşma şartları 
belirlenmediğini belirterek söz konusu parselde “Gıda Sebze Meyve Paketleme Tesisi, E=0.30, 
Yençok=Serbest, plan notlarında bina yüksekliği idari ve sosyal tesislerde Yençok=6.50 metre, 
üretim tesislerinde üretim teknolojisinin gerektirdiği yükseklik olacaktır.” şeklinde hazırlattığı 1/1000 
ölçekli mevzi imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan notları incelenmiş olup, hazırlanan 
1/1000 ölçekli mevzii imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan notlarının (UİP:10933,1 
Plan İşlem Numaralı) uygun olduğuna ve onaylanmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.b maddesi 
ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32.maddesi gereğince OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
  

KARAR NO: 92 

 

 Gündemin 13. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 13.03.2015 tarih ve 21 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
           İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 26.02.2015 tarih ve 737 sayılı yazısıyla Selimşahlar Mahallesi, 
2878 parsel ile ilgili olarak Selimşahlar Belediye Meclisince alınan 03.12.2003 tarih ve 216 sayılı 
karar incelenmiş olup,  
 
            Dairesince çalışma yapılmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 93 

 

 Gündemin 14. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 13.03.2015 tarih ve 22 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
           Fen İşleri Müdürlüğü 26.02.2015 tarih ve 164 sayılı yazısıyla İlçemiz, Akpınar Mahallesi, 1996 
ada, 16 parsel 277 m2’lik belediyemiz mülkiyetindeki imar planında Serbest Nizam (S-2) iki katlı 
mesken olarak ayrılmış arsaya Sosyal-Kültürel Tesis yapılması düşünüldüğünü, proje çalışmalarına 
başlandığını belirterek bahse konu projenin gerçekleştirilebilmesi için imar planı değişikliği yapılması 
talebi incelenmiş olup, gerekli imar planı değişikliğinin A grubu Şehir Plancısına yaptırılmasına 3194 
Sayılı İmar Kanunu’nun 8.b maddesi gereğince OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
 
KARAR NO: 94 

 

 Gündemin 15. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 13.03.2015 tarih ve 23 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
            İmar Komisyonumuzun 13.03.2015 tarihinde almış olduğu 23 sayılı “İşyeri çalışma ruhsatı 
başvurularında işyeri bacası bulunmayan işyerleri için baca yapılması şartı arandığında, arka 
cephesi ve ışıklığı olmayan binalarda ruhsat verilemediği bildirildiği, bu tür işyerlerine mimari estetik 
komisyon kararı alınması, kat maliklerinden muvafakat alınması ve İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünden baca uygunluk yazısı alınması şartıyla işyeri çalışma ruhsatı verilebilmesi ile ilgili 
önerge komisyonumuzca incelenmiş, Mimari Estetik Komisyon kararı alınması, İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünden baca uygunluk yazısı ve kat maliklerinin tamamından muvafakat alınması şartıyla 
işyeri bacasının bina cephesinden yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.”  raporu’nun 
tekrar görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile 
karar verildi. 
  

KARAR NO: 95 

 

 Gündemin 16. Maddesinde yer alan Şehzadeler Belediyesine ait 01.04.2014- 31.12.2014 
tarihlerini kapsayan 2014 Mali Yılı Denetim Komisyon Raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
           Belediye Meclis Başkanı konu hakkında meclis üyelerine bilgilendirme yapması için Denetim 
Komisyon Başkanı H.İbrahim ONAYLI’ ya söz hakkı verdi. 
 
           Denetim Komisyonu Başkanı H. İbrahim ONAYLI konuyla ilgili;  
 
           Belediyemiz Meclisinin 05 Ocak 2015 tarih ve 11 sayılı kararı ile; 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 25.maddesi gereğince Belediyemizin 2014 Mali Yılına ait Gelir ve Giderleri ile bunlara 
ilişkin hesap kayıt işlemlerinin incelenmesi amacı ile Meclis Üyelerimizden; M.H.İbrahim ONAYLI, 
Ahmet Engin DEMİRARSLAN, Ali ÖZYİĞİT, Ziya ELMALI ve Ertuğrul Emre AKGÜL’ ün Denetim 
Komisyon Üyeliğine seçildiğini,  
 
           Şehzadeler İlçe Belediyesinin 01.04.2014- 31.12.2014 tarihlerini kapsayan 2014 Mali yılına 
ait Gelir, Gider ve İşlem denetiminin 28.01.2015 tarihinde başlandığını, 30.03.2015 tarihinde sona 
erdiğini, belirtilen tarihler içerisinde toplam 20 (Yirmi) gün çalışma yapıldığını, 
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            20 (Yirmi) günlük çalışmada; Şehzadeler İlçe Belediyesinin 01.04.2014- 31.12.2014 
dönemini kapsayan Gelir, Gider ve işlemlerin incelendiğini, 
 
             İncelemelerin; Mizan, Kesin Hesap, Bilanco Gelir Gider Tabloları, bunlara bağlı olarak teşkil 
eden belge ve kayıtlar üzerinden yapıldığını, 
 
             Muhasebe kayıtlarının saydamlık, anlaşılabilirlik ve tek düzen muhasebe sistemine uygun 
olarak yazıldığını, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe 
standartlarına uygun olarak yazıldığını, mizanların aylık olarak çıkarıldığını ve yasal defterlerin 
süresinde yazılmış olduklarını, muhasebe işlemlerinde yasalara aykırı bir durumun olmadığını, 
 
              Belediye kaynaklarının ekonomik ve daha verimli kullanılması bakımından yetkili ve ilgili 
birimlere önerilerde bulunulduğunu, Belediye harcamalarının mali işlemlere ilişkin kararlara uygun 
olduğunu belirterek Meclisi bilgilendirdi.    
  

KARAR NO: 96 

 

 Gündemin 17. Maddesinde yer alan Özel Kalem Müdürlüğü’nün 18.03.2015 tarih ve 43 sayılı 
teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
           5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56' ncı maddesi hükmüne göre hazırlanan Manisa İli- 
Şehzadeler İlçe Belediye Başkanlığının 30.04.2014- 31.12.2014 tarihlerini kapsayan 1 ( Bir ) yıllık 
döneme ait faaliyet raporu ile ilgili yapılan oylama neticesinde; 
                
            Şehzadeler Belediye Meclis Üyelerimizden MHP Grubunun 12 (Oniki) üyesi Çekimser, CHP 
Grubunun 2 (İki) üyesi Çekimser, AK Parti Grubunun  17 (On Yedi) üyesi Kabul oyu kullanmıştır.  
 
            Faaliyet Raporu'nun yeterli görülmesine ilişkin ( a ) bendinde " Belediye Meclisinde görüşülen 
yıllık faaliyet raporu Belediye Meclisinin üye tam sayısının dörtte üç ( 3/ 4 ) çoğunluğu ile 
reddedilmemiş ise kabul edilmiş ( Yeterli görülmüş ) sayılacaktır " denilmektedir.  
 
             Meclis Başkanı dahil Meclis Üye Tamsayısı 32 (Otuz İki) olan Şehzadeler Belediye Meclis 
üye tamsayısının 3/ 4' ü olan 24 (Yirmi Dört) yetersiz oyu bulunamadığından Manisa İli- Şehzadeler 
İlçe Belediye Başkanlığının 2014 yılına ait 1 ( Bir ) yılık faaliyet Raporu’nun kabulüne (yeterli 
görüldüğüne) karar verildi. 
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KARAR NO: 97 

 Gündemin 18. Maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 12.03.2015 tarih ve 52 sayılı 
teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
             5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Encümeni başlıklı 33. Maddenin (a) bendinde “İl 
belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi 
üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye 
başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.”  
denilmektedir. 
 
           5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Encümeni başlıklı 33. Maddenin (a) bendine 
istinaden, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile 
ilgili yapılan gizli oylama neticesinde; 
 
           Belediye Meclis Üyelerinden; 
 
           Burhan       AYDEMİR                          30 (Otuz) oy, 
 
           Mehmet      KAVAS                              30 (Otuz) oy, 
 
           Selma         ÇERTÜRK                        30 (Otuz) oy, 
 
               
           Aldığı, 2 (İki) adet boş oy pusulasının çıktığı görüldü ve yukarıda adı geçen üyelerin 1 (Bir) 
yıl süre ile görev yapmak üzere Şehzadeler Belediyesi Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir. 
    

KARAR NO: 98 

 Gündemin 19. Maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 12.03.2015 tarih ve 51 sayılı 
teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince İhtisas Komisyonları ile ilgili 
yapılan açık oylama neticesinde; 
 
            BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELİĞİNE : 

1- Ahmet               DEMİRARSLAN 
2- İbrahim             ONAYLI 
3- Mehmet Emin   ÇİPİLOĞLU 
4- Ziya                   ELMALI       

                 5-   Ahmet               AKER 
 
 
            İMAR KOMİSYONU ÜYELİĞİNE : 

1- Selman           KERESTECİ 
2- Asiye              ZURNACI 
3- Adnan             KAÇİRE 
4- İsa                   ÖZDEMİR 

               5-  Abdülkerim      KARABULUT 
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               İDARİ KOMİSYONU ÜYELİĞİNE : 

1- Ali                   ÖZYİĞİT 
2- Şerif                GÜL 
3- Akif                 ÖZER 
4- Kaan               SERT 

                5-  Mustafa           ZEYBEK                 
 
                 1 ( Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, 
 
                 Belediye Başkanı’nın ve Belediye Meclis Üyelerinden AK Parti grubunun 17 üyesi ile 
MHP grubunun 12 üyesinin Kabul, CHP grubunun 2 üyesinin Çekimser oyları ile 
OYÇOKLUĞUYLA  seçilmişlerdir. 
        
KARAR NO: 99 

 

 Gündemin 20. Maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 19.03.2015 tarih ve 54 sayılı 
teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
            İlimiz sınırları içerisinde yer alan Sarıgöl ilçemize en yakın olan Denizli ilimiz tarihi güzellikleri, 
kültürel, sosyal etkinlikleri ve son yıllarda yurt içi ve yurt dışında tekstil ve sanayi alanında göstermiş 
olduğu başarılı çalışmaları bakımından dikkat çeken bir ilimiz olduğu görülmektedir. 
 
         Ayrıca Ülkemiz ekonomisine sağlamış olduğu katkıları ile adından sıkça söz ettiren İlimiz 
olması münasebetiyle, 
 
         Denizli İlinin tarihi, sosyal, ekonomik dokularını yerinde görüp inceleyebilmek, tekstil ve sanayi 
alanında göstermiş olduğu başarılı çalışmaları yerinde görmek, ekonomik ve sosyal ilişkileri 
geliştirmek, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda ortak faaliyet ve proje çalışmaları yapmak, yapılacak 
olan faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesini sağlayabilmek amacı ile 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (p) bendine istinaden Belediyemize 
coğrafi konum ve hizmet yönü itibariyle yakın gördüğümüz Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Kardeş 
Kent ilişkisi kurulmasına, Belediyemiz ile Kardeş Kent ilişkisi kurulması konusunda Denizli 
Büyükşehir Belediye Meclisinin de Meclis kararı almasına müteakip işbirliği ile ilgili gerekli iş ve 
işlemlerin yerine getirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.   
  
KARAR NO: 100 

 

 Gündemin 21. Maddesinde yer alan Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün 19.03.2015 tarih ve 4 sayılı 
teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
            13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 48. Maddesi ile 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye 
ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 
12. Maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Şehzadeler Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev, 
Yetki ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İdari 
Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
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KARAR NO: 101 

 

 Gündemin 22. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.03.2015 tarih ve 
1012 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
           İlçemiz Sancaklı Bozköy Mahallesi, 2119 ve 2120 parseller konusunda Manisa 2. İdare 
Mahkemesinin 2013/495 E, 2013/839 K. sayısı kararı ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak 
üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
  

KARAR NO: 102 

 

 Gündemin 23. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.03.2015 tarih ve 
1047 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
           İlçemiz Kuşlubahçe Mahallesi, 3255 ada, 1 nolu parselde imar plani değişikliği yapılması 
talebi  ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine 
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
 
KARAR NO: 103 

 

 Gündemin 24. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.03.2015 tarih ve 
1072 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
           İlçemiz Aşağıçobanisa Mahallesi imar planlarında uygulanabilmesi için plan notu değişikliği 
yapılması ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na havale 
edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
 
KARAR NO: 104 

 

 Gündemin 25. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.03.2015 tarih ve 
1073 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
           İlçemiz Selimşahlar Mahallesi, 2857 parselde mevzii imar planı değişikliği yapılmasi talebi ile 
ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine 
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
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KARAR NO: 105 

 

 Gündemin 26. Maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 30.03.2015 tarih ve 60 sayılı 
teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
           Belediyemizin 2014 değerlendirme toplantısını yaptığı Muğla İli, Fethiye İlçesi ziyaretinde 
6360 sayılı Kanun kapsamında yeni kurulmuş olan Muğla/ Seydikemer İlçesi Belediye Başkanı ve 
personeli Belediye Başkanımızı ve personelleri ilçelerine davet ederek misafir etmiş ve 
Belediyelerimiz arasında yakın ilişkiler kurarak Kardeş Belediye ve Kardeş Şehir olunmasını 
istemiştir. 
 

Bununla ilgili Seydikemer Belediye Başkanlığı 26.03.2015 tarih ve 64884152.258./ 2277 sayılı 
yazısı ile;  

 
           “ İlçeleri ile İlçemiz sakinleri arasındaki ilişkileri ve karşılıklı anlayışı en derin şekilde 
yoğunlaştırmak, halklar arasında kalıcı bir dostluk ve işbirliğine katkıda bulunacak ortaklık ilişkilerini 
teşvik etmek, her iki şehrin tarihi ve toplumsal yapısı hakkında karşılıklı bilgi aktarımı, şehir 
sakinlerinin yaşam şartlarını yerinde görebilmek, yerel kuruluş ve organizasyonların faaliyetleri 
hakkında işbirliği, karşılıklı sanat gruplarının bilgi paylaşımı, müzik ve tiyatro gösterileri, sanat 
eserlerinin fotoğraf ve çizimlerinin sergilenmesi, genç ve yaşlı grupların meslek birliklerinin, spor 
takımlarının ve seyahat gruplarının ziyaretleri ve şehirlerarasında karşılıklı delegasyon ve yetkilerin 
değişimi, şehirlerin sorunlarını dayanışma içinde çözmek amacıyla Belediyeniz ile Kardeş Belediye, 
İlçeniz ile Kardeş İlçe ilişkisi kurmak istiyoruz.”  denilmiştir.  
 
             Muğla/Seydikemer İlçe Belediye Başkanlığı’nın söz konusu talebi ile ilgili yapılan 
değerlendirme neticesinde;  
 
              Muğla/ Seydikemer Belediye Başkanlığı’nın talep yazısında belirtmiş olduğu hususlar 
çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) bendi gereğince Muğla/ 
Seydikemer Belediyesi ile Kardeş Belediye, İlçemiz ile Kardeş İlçe ilişkisi kurulmasının kabulüne, 
Her iki İlçe Belediye Meclisinin konuyla ilgili almış olduğu Meclis kararları doğrultusunda gerekli iş 
ve işlemlerin yerine getirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
   

KARAR NO: 106 

 

 Gündemin 27. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.03.2015 tarih ve 
1120 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
           Manisa imar planı uygulaması plan notlarının “Ticaret” bölümünde plan notu değişikliği 
yapılması ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na havale 
edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 107 

 

 Gündemin 28. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.04.2015 tarih ve 
1140 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
          İlçemiz Adakale Mahallesi, 1459-1460 ve 2674 nolu adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli imar 
planı değişikliği ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na havale 
edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
  

KARAR NO: 108 

 

 Gündemin 28. Maddesinde yer alan Belediye Başkanımız Ömer Faruk ÇELİK, Meclis 
Üyelerimiz; H.İbrahim ONAYLI, Av. Ali ÖZYİĞİT ve Ziya ELMALI imzalı önerge ile ilgili yapılan 
görüşme sonunda; 
 
         Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim KİRAZ 31 Mart 2015 Salı günü İstanbul Çağlayan Adliye 
Sarayındaki makamında görev yapmakta iken teröristler tarafından önce rehin alınmış sonrasında 
ise kalleşce şehit edilmiştir. 
 
          İlçemiz sınırları içerisinde Şehitler Mahallesi, 709- 710- 714 ve 715 Sokağın kesiştiği, Şehitler 
Camii ile Şehitler Mahalle Muhtarlık Binası arasında kalan takribi 2000 m2 olan alandaki mevcut 
parkta Belediyemizce iyileştirme çalışmaları yapılarak halkımızın hizmetine sunulma aşamasına 
gelinmiştir. 
 
          Söz konusu parka adını ve hatırasını yaşatmak üzere “ Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ “ 
isminin verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.          
  
        
  

 

 

 

 

 

        Ömer Faruk ÇELİK                                     Mehmet KAVAS                   Ali ÖZYİĞİT  
            Meclis Başkanı                                          Meclis Katibi                      Meclis Katibi 
 

 

 

 

 


