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T.C. 
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü     
 
      

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 4. toplantı yılına ait Mart ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.03.2023 Cuma günü saat 17.00’de 
Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında 
toplandı. 

 
KARAR NO: 42 
              
          Gündemin 1. Maddesinde yer alan açılış ve yoklama ile ilgili bir dakikalık saygı duruşunun 
ardından İstiklal Marşı okundu ve Belediye Başkanı 2023/Şubat ayında yapılan hizmetler 
konusunda meclis üyelerine bilgilendirme yaptıktan sonra yoklama yapılması için meclis kâtibi 
Engin ALTUN’ a söz hakkı verdi.  
 
           Meclis Kâtibi Engin ALTUN yoklama listesinde bulunan toplam 31 (Otuz bir) Meclis 
üyesinin ismini teker teker okudu.  
 
           Gündemin 2. Maddesinde yer alan mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Meclis 
üyeleri Atilla EFENDİOĞLU, Adnan ERBİL, Abdürrahim DEMİREZEN ve Adil İŞBAY’ ın 
toplantıya iştirak etmediği görüldü.  
 
            Gündemin 2. Maddesinde yer alan mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan üyelerin 
mazeretlerinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan 
meclis üyeleri Atilla EFENDİOĞLU, Adnan ERBİL, Abdürrahim DEMİREZEN ve Adil İŞBAY’ ın 
mazeretli sayılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde; Atilla EFENDİOĞLU, 
Adnan ERBİL, Abdürrahim DEMİREZEN ve Adil İŞBAY’ ın mazeretli sayılmasına,  
 
           Gündemin 3. Maddesinde yer alan gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların 
gündeme alınması,  
 
           03.03.2023 tarihli Meclis toplantısı ile ilgili hazırlanmış olan 10 (On) adet gündem 
maddesinden sonra, Meclise sunulan 5 adet önerge okundu. Önergelerden; Şehzadeler 
Belediyesinin inşaatını yaptığı binalarla ilgili bilgilendirme yapılmasına dair önerge hakkında 
dairesince bir sonraki meclise kadar İYİ Parti Grup Başkanvekiline yazılı, meclise de sözlü olarak 
bilgilendirilmesi, Mesir Etkinliğine yapılacak yardımın iptaline ilişkin önerge hakkında ise Meclis 
Başkanı Meclis üyelerine bilgilendirdi. Geriye kalan diğer 3 (Üç) adet Önergenin de gündeme 
alınarak gündemin 13 (Onüç) madde olarak görüşülmesine, 
 
           Gündemin 4. Maddesinde yer alan 03.02.2023 tarihli olağan meclis toplantı tutanağı ve 
20.02.2023 tarihli olağanüstü meclis toplantı tutanağı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
           Belediye Meclisimizin 03.02.2023 tarihli olağan meclis toplantı tutanağı ve 20.02.2023 
tarihli olağanüstü meclis toplantı tutanağının kabulüne,  
 
            OYBİRLİĞİ ile karar verildi.        
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KARAR NO: 43 
 
            Gündemin 5. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 14.02.2023 tarih ve 6 sayılı 
raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
             Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 23.01.2023 tarihli E-26473 sayılı yazısıyla Aşağı Çobanisa 
Mahallesi, 3002 Parsel numaralı taşınmaz maliki 20.01.2023 kayıt tarihli dilekçesinde mesken 
alanından ticarete dönüştürülmesi talebinin uygun olup olmadığı ile ilgili konu Komisyonumuzca 
incelenmiş, talebin Aşağı Çobanisa Mahallesi revizyon imar planı çalışmaları kapsamında 
değerlendirilmesine dair komisyon raporunun kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
 
KARAR NO: 44 
 
            Gündemin 6. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 14.02.2023 tarih ve 7 sayılı 
raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
             Plan ve Proje Müdürlüğü 31.01.2023 tarihli E-26770 sayılı yazısıyla Sancaklıbozköy 
Mahallesi, 108 Ada 6 Parsel numaralı taşınmaz malikinin 24.01.2023 kayıt tarihli dilekçesinde 
mesken olan taşınmazına işyeri yapmak istediğini ve buna istinaden gerekli imar planı değişikliği 
yapılması talebi incelenmiş, talebin Sancaklıbozköy Mahallesi revizyon imar planı çalışmaları 
kapsamında değerlendirilmesine dair komisyon raporunun kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
 
KARAR NO: 45 
 
             Gündemin 7. Maddesinde yer alan Yeşilay ve Bağımlılıkla Mücadele  - Eğitim Kültür ve 
Turizm – Kadın Aile ve Çocuk Karma Komisyonu’nun 24.02.2023 tarih ve 1 sayılı raporu ile ilgili 
yapılan görüşme sonunda; 
 
             Dünya Sigara Bırakma Günü hakkında çalışma yapılmasına dair verilen önerge 
kapsamında; 
 
             Yapılan değerlendirme neticesinde; 06.02.2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem 
felaketi münasebetiyle bütün ilgi ve alakamız bölgesine verilmiş olup Sigaranın Zararları 
hakkında ilgili dairesi tarafından sosyal medya hesaplarından konu hakkında vatandaşlarımızın 
bilgilendirilmesine dair komisyon raporunun kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 46 
 
 Gündemin 8. Maddesinde yer alan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 
22.02.2023 tarih ve 1 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
 4 Şubat Dünya Kanser Günü, kansere olan farkındalığı yükseltmek ve kanserin tanı, 
erken tedavi ve engellenmesine teşvik için her yıl 4 Şubat'ta düzenlenen uluslararası bir gün 
olduğu bilinmektedir. Kanser hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada 
yer almaktadır. Ölüm nedenlerine bakıldığında dünya geneli için yaklaşık her 6 ölümden birinin, 
ülkemiz için ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiği bilgisi sağlık bakanlığı 
verileri  arasındadır.  
 
            Dünya Kanser Günü, kanser konusunda farkındalığı ve eğitimi artırarak, dünyanın her 
yerindeki hükümetler ile bireyleri hastalığa karşı harekete geçmeye zorlayarak her yıl 
milyonlarca önlenebilir ölümün önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Dünya Kanser Günü; yankı 
uyandırmayı, değişim aşılamayı ve farkındalık günü ile sınırlı kalmayarak daha sonraki günlerde 
de sürdürülecek bir eylemi harekete geçirmeyi amaçlayan bir kampanyadır. Komisyon, ilgili 
birimlerden aldığı bilgi ve yapmış olduğu inceleme neticesinde Şehzadeler Belediyesi'nin de ilgili 
birimlerinin bu amaca yönelik pek çok faaliyeti gerçekleştirdiği görülmüştür. 
  
             Ancak hasta taşımacılığı yapılacak aracın pek çok şartı taşıması ve mevzuata uygun 
olması gerektiğinden dolayı mevcut belediye araçları ile bu hizmetin yapılmasının sakıncalı ve 
tehlikeli olabileceği, ancak konunun ehli personel ve araçların temin edilmesi sonrası böyle bir 
hizmetin verilebileceğine dair komisyon raporunun kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 47 
 
            Gündemin 9. Maddesinde yer alan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 
24.02.2023 tarih ve 27815 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
            Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet Yan Kapakları Açılır Damperli 
Kamyon Yataklı, 1 adet Kazıcı Yükleyici İş Makinası, 2 adet Çift Kabin Uzun Şase Kamyonet, 2 
adet Tek Kabin Uzun Şase Kamyonet, 1 adet 4x4 Isuzu Dmax Kamyonet, 1 Adet 37 Tonluk 
Buldozer İş Makinası, 2 Adet Personel Konaklama ve Barınma Karavanı bir adet ölçüsü 21 
metrekare olmak üzere toplam 11 adet aracın alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi esnasında 
Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere de 1 (Bir) adet Hidrolik Açık Kasa 
Tek Kabin Kamyonet (Çöp Taksi)’ in ilave edilerek toplamda 12 (Oniki) adet aracın alınması 
hususu oylamaya sunuldu. 
 
            Yapılan oylama neticesinde; 
 
            237 sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi "Yukarıda sayılanların dışında kalan kurum ve 
kuruluşlar tarafından bu kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, 
hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu 
kararına bağlıdır. Ancak İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare 
birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler." hükmü gereği; 
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           Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet Yan Kapakları Açılır Damperli 
Kamyon Yataklı , 1 adet Kazıcı Yükleyici İş Makinası, 2 adet Çift Kabin Uzun Şase Kamyonet, 
2 adet Tek Kabin Uzun Şase Kamyonet, 1 adet 4x4 Isuzu Dmax Kamyonet, 1 Adet 37 Tonluk 
Buldozer İş Makinası, 2 Adet Personel Konaklama ve Barınma Karavanı bir adet ölçüsü 21 
metrekare ve 1 adet Hidrolik Açık Kasa Tek Kabin Kamyonet (Çöp Taksi) olmak üzere toplam 
12 adet aracın alınmasına, yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanı’na yetki verilmesine, 
gereğinin dairesince yerine getirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 48 
 
          Gündemin 10. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 22.02.2023 tarih ve 
27634 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
          Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Karaağaçlı Mahallesi, 143- 164 ve 165 Ada numaralı 
taşınmazlara ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin incelenerek rapora bağlanmak 
üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 49 
 

Gündemin 11. Maddesinde yer alan 03.03.2023 tarihli İYİ Parti Grup Başkan Vekili 
Şenol ÖZKAYA, İYİ Parti Meclis Üyeleri; Nesrin DÖNMEZ, Bayram VATANSEVER, Mehmet 
ÖZYÖRÜK ve Alpaslan ÖZGÜRLER imzalı önerge ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  

 
Asrın felaketi sonucunda yerlerini, yurtlarını değiştirmek zorunda kalan depremzede 

vatandaşlarımız için yerel yönetim olarak destek olmamız gerektiği, bu desteklerin gıda, 
yakacak, kıyafet, iş imkanı, psikolojik tedavi vb. gibi birçok konuda olması gerektiği, konunun 
daha detaylı konuşulup karara bağlanması için ilgili komisyonlara havalesinin yapılabilmesi 
hususundaki önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Kadın Aile ve Çocuk ile Sosyal 
Yardım Yaşlı Engelli Karma Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
 
KARAR NO: 50 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 4. toplantı yılına ait Mart ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 03.03.2023 Cuma günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK 
Başkanlığında toplandı. 

 
Gündemin 12. Maddesinde yer alan 03.03.2023 tarihli İYİ Parti Grup Başkan Vekili 

Şenol ÖZKAYA, İYİ Parti Meclis Üyeleri; Nesrin DÖNMEZ, Bayram VATANSEVER, Mehmet 
ÖZYÖRÜK ve Alpaslan ÖZGÜRLER imzalı önerge ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  

 
İlçemizin Birinci derecede deprem bölgesi içinde olduğu, deprem gibi doğal afetin ne 

zaman ve ne şiddetle geleceğinin de bilinmediği, asrın felaketi olan Kahramanmaraş 
depreminde görüldüğü üzere yıkımların bir kısmının bina altındaki iş yerlerinin sonradan 
yaptıkları değişiklik sonucu yıkıma sebebiyet verdiği dikkate alınarak ilçemizde bulunan 
binaların altındaki iş yerlerinde Yapı Ruhsatı haricinde yapılan değişiklik olup olmadığının 
tespit edilmesi ile ilgili önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na 
havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 51 
 

Gündemin 13. Maddesinde yer alan 03.03.2023 tarihli İYİ Parti Grup Başkan Vekili 
Şenol ÖZKAYA, İYİ Parti Meclis Üyeleri; Nesrin DÖNMEZ, Bayram VATANSEVER, Mehmet 
ÖZYÖRÜK ve Alpaslan ÖZGÜRLER imzalı önerge ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  

 
İlçemizin Birinci derece deprem bölgesinde olmasından dolayı bundan sonra 

yaşanabilecek deprem ve afetler için ön hazırlık konusunda daha aktif olarak çalışılabilmesi 
amacıyla Deprem ve Afet Komisyonu kurulması ile ilgili önergenin incelenerek rapora 
bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ömer Faruk ÇELİK                          Ali ÖZYİĞİT                                 Engin ALTUN  
           Meclis Başkanı                             Meclis Kâtibi                                Meclis Kâtibi 


