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T.C. 
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü     
 
            

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 03.02.2020 Pazartesi günü, saat 
17.00’de Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında Kültür Sitesi Meclis Salonunda 
yapılan olağan Meclis Toplantısı ile ilgili Meclis Karar Özeti:  

 
 

 KARAR NO: 28 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 1. Maddesinde yer alan açılış ve yoklama ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 

Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK açılış ile ilgili olarak, 2020/ Ocak ayında Belediye 
tarafından yapılan hizmetleri ana başlıklar halinde meclis üyelerine bilgilendirmek amaçlı anlattı ve 
yoklama yapılması konusunda meclis kâtibi Murat YÖRÜK’ e söz hakkı verdi.  
 
          Meclis Kâtibi Murat YÖRÜK yoklama listesinde bulunan toplam 31 (Otuz bir) Meclis üyesinin 
ismini teker teker okudu. Meclis üyesi Mümin YILMAZ ve Mahmut GÜNAL ’ın toplantıya iştirak 
etmediği görüldü.  
 
           Gündemin 2. Maddesinde yer alan mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan üyelerin 
mazeretlerinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan 
meclis üyeleri Meclis üyesi Mümin YILMAZ ve Mahmut GÜNAL ’ın mazeretli sayılmasını oylamaya 
sundu. Yapılan oylama neticesinde; Meclis üyesi Meclis üyesi Mümin YILMAZ ve Mahmut GÜNAL 
’ın mazeretli sayılmasına,  
 
           Gündemin 3. Maddesinde yer alan gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların 
gündeme alınması,  
 
            03.02.2020 tarihli Meclis toplantısı ile ilgili hazırlanmış olan 20 (Yirmi) adet gündem 
maddesinden sonra gelen 2 (iki) adet Önergenin gündeme alınarak gündemin 22 (Yirmiiki) madde 
olarak görüşülmesine, 
 
           Gündemin 4. Maddesinde yer alan 03.01.2020 tarihli Olağan Meclis Toplantı Tutanağı ile ilgili 
yapılan görüşme sonunda;  
 
            Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarihli meclis toplantı tutanağının kabulüne,  
 
            OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 29 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 
   

Belediye Meclis Başkanı, Belediye Meclis Üyesi Ferdi ZEYREK’ in 23.01.2020 tarihinde 
vermiş olduğu “Parti Tüzüğümüzde bulunan Belediye Meclis Üyeleri İlçe Başkan Adayı olamaz 
maddesi nedeniyle üyesi bulunduğum Belediye Meclis Üyeliğimden istifa ediyorum. ” dilekçeyi 
okudu. Dilekçe ile ilgili Şehzadeler İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile gerekli yazışmaların yapıldığı, 
Şehzadeler İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca istifa eden Ferdi ZEYREK’ in yerine Meclis Üyesi olarak 
Emrah AZBOY’ un bildirildiği, İmar Komisyon Üyeliği düşen Ferdi ZEYREK ’in yerine aynı Partiden 
bir ismin belirlenmesi için CHP Parti Grup Başkan Vekili Yenal YILDIRIM ’a söz hakkı verdi.  
 
          CHP Parti Grup Başkan Vekili Yenal YILDIRIM , Ferdi ZEYREK ’in yerine yeni üye olarak 
Yenal YILDIRIM ’ı teklif etti. 
  
          Belediye Meclis Başkanı İmar Komisyonu için teklif edilen Yenal YILDIRIM ’ın üyeliğini 
oylamaya sundu.  
 
          Yapılan oylama neticesinde; 2020/Nisan ayında yapılacak olan ihtisas komisyonlarına üye 
seçimine kadar Yenal YILDIRIM’ in İmar Komisyonuna üye olarak seçilmesine OYBİRLİĞİ’ ile karar 
verildi.  

 

 KARAR NO: 30  
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 5. Maddesinde yer alan Plan Bütçe Komisyonu’nun 13–14–29 Şubat 2020 tarih 

ve 1 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15. Maddesinin  

“g” bendinde “Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması 
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak”  ve 2872 Sayılı Çevre Kanununun 
11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, 
kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya 
yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah 
harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince 
belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil 
edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" şeklinde hükümler yer almakta olduğu, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin 
Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği'' gereğince Şehzadeler 
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Belediyemizce yürütülen evsel katı atıklar için toplama ve taşıma ve şehir temizliği uygulamasına ait 
Tam Maliyet Esaslı Tarifelerin belirlenmesi gerektiği bildirildiğinden, 

 
 Şehzadeler Belediyesi İlçe sınırları içinde 2019 yılındaki süreci kapsayan evsel katı atıkların 

toplanması ve taşıması hizmetleri, bu hizmetlerin yürütülmesi için oluşan giderlerin Tam Maliyetli 
Esaslar çerçevesinde hazırlanan yazımız ekindeki “2020 Yılı Şehzadeler Belediyesi Evsel Katı Atık 
Tarife Raporu”  komisyonumuzca incelenmiş ve uygun görülmüştür. 
 

 Şehzadeler Belediyesi İlçe sınırları içinde 2019 yılında ki süreci kapsayan evsel katı atıkların 
toplanması ve taşıması hizmetleri, bu hizmetlerin yürütülmesi için oluşan giderlerin Tam Maliyetli 
Esaslar çerçevesinde,  22 sahifeden oluşan 2020 Yılı Şehzadeler Belediyesi Evsel Katı Atık Tarife 
Raporu Belediye Meclis Meclis Üyelerimizden CHP Parti Grubunun 4 üyesinin Red, İYİ Parti 
Grubunun 8 üyesi ÇEKİMSER, AK Parti Grubunun 10 Üyesi + MHP Grubunun 7 üyesi ve Meclis 
Başkanının Kabul oyu ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. 
 

 KARAR NO: 31 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 6. Maddesinde yer alan Plan Bütçe – İmar Karma Komisyonu’nun 28.01.2020 

tarih ve 1 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
Mülkiyeti belediyemize ait Bayındırlık Mahallesi 7 ada 7 parsel 264,00m²’lik yüzölçümlü 

taşınmazın talep üzerine satılıp – satılmayacağı ile ilgili Plan Bütçe-İmar Karma Komisyonunun 
almış olduğu 28.01.2020 tarih ve 1 sayılı raporunun tekrar görüşülmek üzere Plan Bütçe  - İmar 
Karma Komisyonuna havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

 

 KARAR NO: 32 
 
Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 7. Maddesinde yer alan Plan Bütçe – İmar Karma Komisyonu’nun 28.01.2020 

tarih ve 2 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
Seyit SEYİTOĞLU isimli vatandaşın dilekçesinde “Mülkiyeti belediyenize ait; Karaağaçlı 

Mahallesi 3402 parsel 282,64m² taşınmaz üzerinde Karaağaçlı Mahallesi Mustafa Sakalı 3 nolu 
bağımsız bölümlü evim bulunmaktadır. Evimin arsa alanı 282,64m² olup, 100,00m² toplam yapı alanı 
olarak yapı kayıt belgesi aldım. Söz konusu arsanın tamamını (282,64m2) 3194 sayılı kanuna 
istinaden satın almak istiyorum.” denilmektedir. 

 
3194 sayılı İmar Kanununa 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

7143 sayılı kanun ile eklenen geçici 16’ncı maddenin 8’nci bendinde “Yapı kayıt belgesi alınan 
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yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, yapı kayıt belgesi sahipleri 
ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla 
taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır.” denilmektedir. 

 
6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ de belirtilen "hazine 
ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar" başlığı altında; 7’inci maddesinin 2’inci bendinde 
“Taşınmazın yüzölçümü büyük olmakla birlikte üzerindeki yapının küçük alanı kaplaması halinde 
yapının bulunduğu alan ifraz edilerek, ifrazın mümkün olmaması durumunda taşınmaz hisseli olarak 
satışa konu edilir.” ve 4’üncü bendinde "Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine 
inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, yapı kayıt belgesi 
sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek 
kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır." denilmektedir. 

 
Plan ve Proje Müdürlüğüne 23/12/2019 tarih ve 36737 sayılı yazımız ile “Mülkiyeti 

belediyemize ait Karaağaçlı Mahallesi 3402 Parsel 282,64m² alana sahip arsamız üzerinde üçüncü 
bir şahsa ait arsa alanı 282,64m² olup, 100,00m² toplam yapı alanı bulunan mesken bulunmaktadır. 
Taşınmaz riskli alan içerisinde kalıp kalmadığı ve imar durumumun tarafımıza bildirilmesi talep 
edilmiştir. 

 
Plan ve Proje Müdürlüğünün 24/12/2019 tarih ve 36777 sayılı yazısında “Belediyemize ait 

282,64m²’lik arsa vasıflı Karaağaçlı Mahallesi 3402 nolu parselin riskli alan içerisinde kalıp kalmadığı 
ve imar durumu talep edilmektedir. Karaağaçlı Mahallesi 3402 nolu parseli kapsayan, Bakanlar 
kurulu kararıyla ilan edilmiş riskli alan bulunmamaktadır. Karaağaçlı Mahallesi 3402 parseli 23O-2C 
imar paftasında Ayrık İkiz (Aİ-3) nizam üç kat konut adasında kalmaktadır.” Denilmektedir. 

 
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına 13/01/2020 tarih ve 38017 sayılı yazımız ile 

“Karaağaçlı Mahallesi 3402 Parsel 282,64m² alana sahip arsamız üzerinde üçüncü bir şahsa ait 
282,64m² arsa alanında 100,00m²’lik toplam yapı alanlı mesken mevcut olup yapı kayıt belgesi 
verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ gereği arsanın 133,00m²’lik kısmının satın 
alınması talep edilmektedir. Bahse konu arsa vasıflı taşınmazın piyasa m² rayiç bedeline ihtiyaç 
duyulmaktadır Emsal teşkil edecek bilgi ve görüşün, Belediyemize gönderilmesi” talep edilmiştir. 

 
 
Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının 17/01/2020 tarih ve 987 sayılı yazısında “Karaağaçlı 

Mahallesi 3402 Parselde 282,64² alana sahip arsa vasıflı taşınmazın metrekare satış bedeli asgari 
400,00TL azami 450,00TL olarak tespit edilmiştir.” denilmektedir. 

 
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından yapılan piyasa araştırmasında Şehzadeler İlçesinde 

bulunan emlakçılardan alınan m² rayiç değeri 410,00TL - 420,00TL arasında tespit edilmiştir. 
 
İlgili tüm kanun, tebliğ, görüşler ve yapılan rayiç değer araştırmaları göz önünde 

bulundurularak mülkiyeti belediyemize ait Karaağaçlı Mahallesi 3402 Parsel 282,64m²’lik arsa 
dilekçe sahibi 13478411100 T.C. kimlik numaralı Seyit SEYİTOĞLU isimli vatandaşa 3194 sayılı 
İmar Kanunu’nun geçici 16’ncı maddesi, yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar 
hakkında tebliğ ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin (e) bendi gereği 282,64m² x 
465,00TL/m² = 131.427,60TL bedel ile doğrudan satılmasına, satış iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi 
için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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 KARAR NO: 33 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 8. Maddesinde yer alan Plan Bütçe – İmar Karma Komisyonu’nun 28.01.2020 

tarih ve 3 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
Mülkiyeti belediyemize ait Bayındırlık Mahallesi 7 ada 5 parsel 452,00m²’lik yüzölçümlü 

taşınmazın talep üzerine 230,00m²’lik satılıp – satılmayacağı ile ilgili, Plan Bütçe-İmar Karma 
Komisyonunun almış olduğu 28.01.2020 tarih ve 3 sayılı raporunun tekrar görüşülmek üzere Plan 
Bütçe  - İmar Karma Komisyonuna havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

 
 KARAR NO: 34 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 9. Maddesinde yer alan Plan Bütçe – İdari Karma Komisyonu’nun 29.01.2020 

tarih ve 1 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Şehzadeler İlçesi, 

Yarhasanlar Mahallesi 1706 Sokak No:Z35 mevcut tapuda 825 ada 77 numaralı parselde E blok 
zemin kat 5 nolu bağımsız bölümün, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, devredilmesi ile ilgili 
Plan Bütçe -İdari Karma Komisyonunun almış olduğu 29.01.2020 tarih ve 1 sayılı raporunun tekrar 
görüşülmek üzere Plan Bütçe  - İdari Karma Komisyonuna havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar 
verildi. 
 

 KARAR NO: 35 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 10. Maddesinde yer alan Plan Bütçe – İdari Karma Komisyonu’nun 29.01.2020 

tarih ve 2 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
Plan Bütçe – İdari Karma Komisyonu’nun 29.01.2020 tarihinde almış olduğu 2 sayılı  “Manisa 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü’nün 
13/12/2019 tarih ve E.125666 sayılı yazılarında “Mülkiyeti Belediyenize ait olan, Sancaklıbozköy 
Mahallesi Manisa Caddesi Sanayi Sitesi No:1 adresindeki 122 Ada 1 Parselde kayıtlı yaklaşık 
76,00m² dükkânın itfaiye hizmet binası olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı belediye Kanunu’nun 
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75/d maddesine istinaden bedelsiz olarak 25 (yirmi beş) yıl süre ile belediyemize tahsis edilmesi” 
talebi incelenmiş olup ; 
 

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. 

  
Sancaklıbozköy Mahallesi Manisa Caddesi Sanayi Sitesi No:1 adresindeki 122 Ada 1 

Parselde kayıtlı yaklaşık 76,00m² dükkânın itfaiye hizmet binası olarak kullanılmak üzere bedelsiz 
olarak 31.12.2024 tarihine kadar süre ile tahsis edilmesi uygun bulunmuştur.” Raporundaki 
“31.12.2024 tarihine kadar süre ile tahsis edilmesi” olan kısmının “25 (Yirmi Beş) yıl süreli tahsis 
edilmesi” şeklinde değiştirilerek, raporun değişik şekliyle kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

 
KARAR NO: 36 
     

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 11. Maddesinde yer alan Plan Bütçe – İdari Karma Komisyonu’nun 29.01.2020 

tarih ve 3 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 

Haller Şube Müdürlüğü’nün 13/12/2019 tarih ve 125703 sayılı yazılarında özetle, “Şehzadeler İlçesi 
Karaoğlanlı Mahallesi Turgutlu yolu üzerindeki 60 ton kapasiteli Elektronik Kantar ve Kantar alanının, 
5957 sayılı kanunun Kontrol ve Denetim Noktaları Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Usul ve 
Esaslar hakkında Tebliğ’in 5’nci maddesinin ikinci fıkrası gereği; Manisa Büyükşehir Belediye 
Başkanlığımız ile İdareniz arasında 09/05/2017 tarihinde imzalanan Protokol’ün süresinin 3 (üç) yıl 
daha uzatılması” talebi incelenmiş olup; 

 
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. 
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Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Karaoğlanlı Mahallesi Turgutlu 
yolu üzerindeki 60 ton kapasiteli Elektronik Kantar ve alanının Kontrol ve Denetim noktası olarak 
kullanılmak üzere bedelsiz olarak 3 (üç) yıl süre ile tahsis edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
 KARAR NO: 37 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 12. Maddesinde yer alan Plan Bütçe – İdari Karma Komisyonu’nun 29.01.2020 

tarih ve 4 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 

Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nün 30/12/2019 tarih ve 387 sayılı yazısında 
“İlimiz, Şehzadeler İlçesi, Çınarlıkuyu Mahallesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda 610 
hükümlü bulunmaktadır. Kurumumuzda hükümlülerin yaptıkları el işi ürünleri, meslek ve kültür sanat 
kurslarında yaptıkları çalışmalar, kurum işyurdu atölyelerinde üretilen mamul maddelerin satışının 
yapılarak Manisa’da yaşayanların Ceza ve İnfaz Kurumlarının üretim faaliyetlerinden haberdar 
olması, kurumlara ve hükümlü-tutuklulara yönelik yanlış yargıların düzeltilmesi için Manisa Açık 
Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları satış mağazası olarak kullanılmak üzere 400,00TL kira bedeli 
karşılığında Ege Mahallesi Borsa Caddesi No:2/A Şehzadeler ilçesine bağlı taşınmazın kurumumuz 
işyurdu müdürlüğüne tahsis edilmesi” talebi incelenmiş olup; 

 
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. 
 

           Mülkiyeti T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğüne 
ait olan İlçemiz Ege Mahallesinde, tapunun 360 ada 19 nolu parselde kayıtlı Kurşunluhan’ın dış 
cephesinde ve 360 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 nolu parsellerde 
kayıtlı, hana bitişik dükkânlar, belediyemiz ile Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü 
arasında imzalanan protokol gereği inisiyatifi belediyemize bırakıldığından bahse konu İlçemiz, Ege 
Mahallesi tapunun 360 ada 19 nolu parselde Ege Mahallesi Borsa Caddesi No:2/A adresindeki 
13,30m²’lik dükkân vasıflı taşınmazın aylık 400,00TL kira bedeli üzerinden 1 (bir) yıl süre ile tahsis 
edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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 KARAR NO: 38 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 13. Maddesinde yer alan Plan Bütçe – İdari Karma Komisyonu’nun 29.01.2020 

tarih ve 5 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
Şehzadeler İlçe Müftülüğü ’nün 13/12/2019 tarih ve E.840367 sayılı yazısında “Mülkiyeti 

Belediyenize ait Karaağaçlı Mahallesi K19D06A3C Pafta, 107 Ada, 1 Parselde kayıtlı 277,00m² 
taşınmaz üzerinde Kur’an Kursu olarak kullanılan binanın, Kur’an Kursu ve din hizmetlerinde 
kullanmak üzere, Müftülüğümüze 5 (beş) yıl süreli tahsis edilmesi” talebi incelenmiş olup; 

 
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. 
 

            Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Karaağaçlı Mahallesi K19D06A3C Pafta, 107 Ada, 1 Parselde 
kayıtlı 277,00m²’lik taşınmazın “Kur’an Kursu ve din hizmetlerinde” kullanılmak üzere Müftülüğe 
bedelsiz olarak 31/12/2024 tarihine kadar tahsis edilmesine Meclis üyelerimizden CHP Parti 
Grubunun 4 üyesinin Çekimser, İYİ Parti Grubunun 8 üyesi, AK Parti Grubunun 10 Üyesi + MHP 
Grubunun 7 üyesi ve Meclis Başkanının Kabul oyu ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. 
 

 KARAR NO: 39 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 14. Maddesinde yer alan Plan Bütçe – İdari Karma Komisyonu’nun 29.01.2020 

tarih ve 6 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
Şehzadeler İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 20/12/2019 tarih 

ve 1124 sayılı yazısında “Vakfımız tarafından hazırlanan “Engelli ve Yaşlılara Hürmet Projesi” 
kapsamında kullanılmak üzere İlçe sınırları içerisinde bulunan ve Şehzadeler Belediye 
Başkanlığının mülkiyetinde bulunan Sakarya Mahallesi 60 Pafta, 260 Ada, 3 Parselde kayıtlı 
774,25m²’lik taşınmaz üzerindeki binanın 1’inci kat 103 numaralı 13,60m² ve 114 numaralı 
34,87m²’lik taşınmazın proje kapsamında bedelsiz kullanılmak üzere 31 Aralık 2019 tarihine kadar 
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vakfımıza tahsis edilmiş olup, Şehzadeler Belediyesi ile yapılan protokolün 3 (üç) yıl süre ile 
uzatılması” talebi incelenmiş olup; 

 
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. 

  
Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Sakarya Mahallesi 60 Pafta, 260 Ada, 3 Parselde kayıtlı 

774,25m²’lik taşınmaz üzerindeki binanın 1’inci kat 103 numaralı 13,60m² ve 114 numaralı 
34,87m²’lik taşınmazların “Engelli ve Yaşlılara Hürmet Projesi” kapsamında kullanılmak üzere tahsis 
süresi içerisinde söz konusu yapının tamamına ait proje etüt çalışmalarımız devam etmekte olup 
yapının güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması planlanmaktadır. Bu sebeple yapılacak 
çalışmanın karara bağlanması sonucunda tarafınıza bildirilmesinden itibaren 2 Ay (60 Gün) 
içerisinde tahliyesi taahhüt edilmesi halinde 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine 
OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 40 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 15. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 14.01.2020 tarih ve 1 sayılı raporu 

ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 

Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne tahsisli Selimşahlar Mahallesi 147 
Ada 1 Parselde Huzurevi, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Destek Merkezi 
olarak kullanılmak üzere Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından "Sosyal 
Tesisi Alanı, Emsal: 1.50, Yen çok: Zemin + 4 Kat" olarak B grubu Şehir Plancısına hazırlatılan 
1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu (PİN:UİP - 40753,1 Plan 
İşlem Numaralı) incelenmiş olup, hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Plan 
Notları ve Plan Açıklama Raporunun 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: 41 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 



 

10 

 

Gündemin 16. Maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14.01.2020 tarih ve 
38059 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
  
          Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın mülkiyeti belediyemize ait 1. Anafartalar Mahallesi 
869 ada 2 parselde kayıtlı hizmet binası olarak kullanılan taşınmazın zemin katta 12,00m2’lik alan 
“Vezne” olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis talebi ile ilgili teklife MANULAŞ kart dolum 
yerinin de ilave edilerek, teklifin değişiklik şekli ile incelenerek rapora bağlanmak üzere Bütçe – İdari 
Karma Komisyonuna havale edilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 
 

 KARAR NO: 42 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 17. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 14.01.2020 tarih ve 37996 

sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
5393 Sayılı Belediye Kanunun “Borçlanma” başlıklı 68.Maddesinin (e) hükmüne istinaden 

“Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları 
şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213.Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek 
yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç 
borçlanmayı belediye meclisi kararı ile yapılabilir”(30 KASIM 2018 tarihli resmi gazete yayınlanan 
503 sayılı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğine göre yeniden değerleme oranı 2018 Yılı yeniden 
değerleme oranı ( 23,73) olarak tespit edilmiş olup) hükmü uyarınca;  

 
Şehzadeler Belediyemizin mülki sınırlarımız içerisindeki, yapılacak olan hizmet ve 

faaliyetlerin etkin ve verimli sürdürebilmesi, görev ve hizmetlerin gerektirdiği giderleri karşılamak 
için ihtiyaç olan İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak her türlü alt yapı ve üst yapı yatırımları, mevcut 
kullanmış olduğumuz kredilerin düşük faiz oranından revize edilmesi, muhtelif yatırımlarda ve/veya 
muhtelif hizmetlerindeki finansman ihtiyacını karşılamak, yatırımları hızlandırmak için orta ve uzun 
vadeli kredi kullanılmasını teminen İller Bankası, kamu bankaları veya özel bankalarla yapılacak 
kredi görüşmelerinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68/e bendi gereğince Belediye Meclisi 
kararı alınması gerekmektedir. 

 
 Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı 5393 Sayılı kanunun 68/e bendi hükmüne istinaden 

Yurtiçi Resmi Kamu/Özel Bankalar, Katılım Bankaları veya iller Bankası kredi kuruluşları ve diğer 
kişi ve kuruluşlardan yapılacak 9.938.811,68TL (Dokuz Milyon Dokuzyüzotuzsekiz bin 
Sekizyüzonbir lira altmışsekiz kuruş ) iç borçlanma için; ipotek karşılığı, gerektiğinde temlik verilmesi, 
kredi limiti oluşturulması, talep edilmesi halinde teminat verilmesi bu krediler karşılığında Belediye 
gelir kalemlerinden Çevre Temizlik vergisi, İller Bankası Payının garanti edilmesi elektrik ve 
havagazı tüketim vergisi. işgal harcı, kira gelirleri ile idarenin diğer tüm gelirlerinin teminat olarak 
gösterilmesine, İller Bankasından Teminat Mektubu alınmasına ve kredi kullanımına ilişkin yapılması 
gereken her türlü iş ve işlemler için borçlanma yapılmasına ve borçlanma kararının uygulanması 
hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclis Üyelerinden  CHP Parti Grubunun 
4 üyesinin Çekimser, İYİ Parti Grubunun 8 üyesi, AK Parti Grubunun 10 Üyesi + MHP Grubunun 7 
üyesi ve Meclis Başkanının Kabul oyu ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. 
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 KARAR NO: 43  
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 18. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 14.01.2020 tarih ve 37979 

sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
      5393 Sayılı Belediye Kanunun “Borçlanma” başlıklı 68.Maddesinin (e) hükmüne istinaden 
“Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları 
şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213.Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek 
yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçen iç borçlanmayı 
belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre Şehircilik Bakanlığının onayı 
ile yapılabilir”(23 ARALIK 2019 tarihli resmi gazete yayınlanan 512 sayılı Vergi Usul Kanunun Genel 
Tebliğine göre yeniden değerleme oranı 2018 Yılı yeniden değerleme oranı ( 23,73) olarak tespit 
edilmiş olup) hükmü uyarınca;  
  
      Şehzadeler Belediyemizin mülki sınırlarımız içerisindeki, yapılacak olan hizmet ve faaliyetlerin 
etkin ve verimli sürdürebilmesi, görev ve hizmetlerin gerektirdiği giderleri karşılamak için ihtiyaç olan 
İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak her türlü alt yapı ve üst yapı yatırımları, mevcut kullanmış 
olduğumuz kredilerin düşük faiz oranından revize edilmesi, muhtelif yatırımlarda ve/veya muhtelif 
hizmetlerindeki finansman ihtiyacını karşılamak, yatırımları hızlandırmak için orta ve uzun vadeli 
kredi kullanılmasını teminen İller Bankası, kamu bankaları veya özel bankalarla yapılacak kredi 
görüşmelerinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68/e bendi gereğince Belediye Meclisi kararı 
alınması gerekmektedir.  
 

Yukarıda izah edilen sebeplerle söz konusu Şehzadeler Belediyesi finansman ihtiyaçlarının 
karşılanmasını teminen 5393 Sayılı kanunun 68/e bendi hükmüne istinaden Yurtiçi Resmi 
Kamu/Özel Bankalar, Katılım Bankaları veya iller Bankası kredi kuruluşları ve diğer kişi ve 
kuruluşlardan yapılacak 89.449.305,11TL (Seksendokuz milyon dörtyüzkırkdokuz bin üçyüz beş lira 
onbir kuruş ) iç borçlanma % 10 geçtiği için ; ipotek karşılığı, gerektiğinde temlik verilmesi, kredi limiti 
oluşturulması, talep edilmesi halinde teminat verilmesi bu krediler karşılığında Belediye gelir 
kalemlerinden Çevre Temizlik vergisi, İller Bankası Payının garanti edilmesi elektrik ve havagazı 
tüketim vergisi. işgal harcı, kira gelirleri ile idarenin diğer tüm gelirlerinin teminat olarak 
gösterilmesine, İller Bankasından Teminat Mektubu alınmasına ve kredi kullanımına ilişkin yapılması 
gereken her türlü iş ve işlemler için borçlanma yapılmasına ve borçlanma kararının uygulanması 
hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye Meclis Üyelerinden CHP Parti Grubunun 
4 üyesinin Çekimser, İYİ Parti Grubunun 8 üyesi, AK Parti Grubunun 10 Üyesi + MHP Grubunun 7 
üyesi ve Meclis Başkanının Kabul oyu ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. 
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 KARAR NO: 44 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 
         

Gündemin 19. Maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğü’nün 27.01.2020 tarih ve 38933 sayılı 
teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
            İlçemiz Sancaklı Bozköy Mahallesinde bulunan kiraz alım merkezinde Temizlik – Güvenlik 
– Zabıta vb. hizmet karşılığı alınacak ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili teklifinin incelenerek 
rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

 KARAR NO: 45 
 

   Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 20. Maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğü’nün 27.01.2020 tarih ve 38932 sayılı 

teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
               İlçemiz Sancaklı İğdecik ve Karaoğlanlı Mahallelerinde belediyemize ait yerlerde kiraz 
alımı yapan şahıs ve şirketlerden alınacak yıllık işgaliye ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifinin 
incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile 
karar verildi.  
 

KARAR NO: 46 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
          Gündemin 21. Maddesinde yer alan Belediye Meclis Üyeleri Bayram VATANSEVER, Mümin 
YILMAZ, Mehmet ÖZYÖRÜK, Nesrin DÖNMEZ, Şenol ÖZKAYA, Ömer GERİTER, Namık 
MAMALAR ve Nabi BAŞBAY imzalı 03.02.2020 tarihli önerge ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  

 
Manisa Pazarcı Esnafının oldukça zor günler geçirdiği, 1200 adet tezgahı olan Perşembe 
pazarının tezgah sayısının 780 e düştüğü Pazar yerinin yıkılması sebebi ile pazarcıların çoğu 
tezgah açmayı bıraktığı, Pazarcılar odasının aidatlarını toplayamaz hale geldiği, maddi olarak 
oldukça etkilendiği, Şehzadeler Belediye Başkanlığa her ay düzenli ödenen 21.561,00 TL / Aylık 
işgaliye ücretinden 2020 yılında geçerli olmak üzere indirim yapılmasının bir nebzede olsa 
Pazarcılar Odasına destek olunmasına ilişkin önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan 
Bütçe Komisyona havale edilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 
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 KARAR NO: 47 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. toplantı yılına ait Şubat ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
başkanlığında toplandı. 

 
          Gündemin 22. Maddesinde yer alan Belediye Meclis Üyeleri Bayram VATANSEVER, Mümin 
YILMAZ, Mehmet ÖZYÖRÜK, Nesrin DÖNMEZ, Şenol ÖZKAYA, Ömer GERİTER, Namık 
MAMALAR ve Nabi BAŞBAY imzalı 03.02.2020 tarihli önerge ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
           Belediyemiz tarafından 2019 yılında alınmaya başlanan Evsel Katı Atık Toplama ücretinin 
2020 yılında şehit ailesi, gazi, engelli ve iyilik banktan yardım alan ihtiyaç sahiplerinin bir konut 
aboneliğinden yıl boyunca muaf tutulması konulu önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere 
Plan Bütçe Komisyona havale edilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi 
 

  
 

 
 

 

 

            Ömer Faruk ÇELİK                                     Ali ÖZYİĞİT                    Murat YÖRÜK 
               Meclis Başkanı                                       Meclis Kâtibi                        Meclis Kâtibi 
 
 
 
 


