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T.C. 

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

                

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 03 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 
18.00’ da Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında Kültür Sitesi Meclis Salonunda 
yapılan olağan Meclis Toplantısı ile ilgili Meclis Karar Özeti:  

 
 

KARAR NO: 155 

 Gündemin 1. Maddesinde yer alan açılış ve yoklama ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
           Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK açılış ile ilgili olarak, 2016/ Eylül 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 üyelerinden Adnan KAÇİRE, Selman KERESTECİ, Burhan 
AYDEMİR ve İsmail ÇELİK’ in 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 Adnan KAÇİRE, 
Selman KERESTECİ, Burhan AYDEMİR ve İsmail ÇELİK’ in mazeretli sayılmasını oylamaya sundu.  
 
            Yapılan oylama neticesinde; Meclis üyeleri Adnan KAÇİRE, Selman KERESTECİ, Burhan 
AYDEMİR ve İsmail ÇELİK’ in mazeretli sayılmasına karar verildi.  
 
             Mazeretle ilgili oylamanın tamamlanmasına müteakip Selman KERESTECİ ve Burhan 
AYDEMİR’ in toplantıya iştirak ettiği görüldü.   
  
KARAR NO: 156 

 Gündemin 3. Maddesinde yer alan gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların 
gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
         
           03 Ekim 2016 tarihli Meclis toplantısı ile ilgili hazırlanmış olan 16 (On altı) adet gündem 
maddesinden sonra gelen 2 (İki) adet teklifin gündem maddesine alınarak gündemin 18 (On sekiz)  
madde olarak görüşülmesine OYBİRLİĞİ ile karara verildi.  
 
KARAR NO: 157 

 Gündemin 4. Maddesinde yer alan 02 Eylül 2016 tarihli meclis toplantı tutanağı ile ilgili yapılan 
görüşme sonunda; 
         
           Belediye Meclisimizin 02 Eylül 2016 tarihli meclis toplantı tutanağının kabulüne OYBİRLİĞİ 
ile karar verildi. 
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KARAR NO: 158 

 Gündemin 5. Maddesinde yer alan İmar- İdari Karma Komisyonu’nun 09.09.2016 tarih ve 2 
sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
         
            Halk Sağlığı Müdürlüğü 11.08.2016 tarih ve 28210087 sayılı yazısı ile İlimiz Şehzadeler İlçe 
Halitli Mahallesi, 5 Pafta, 658 Parsel üzerinde kayıtlı mevcut yapının Sağlık Hizmetlerinde 
kullanılmak üzere tahsisinin Müdürlüklerine yapılması talebinde bulunmuş olup, konuyla ilgili yapılan 
incelemede; 

 
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. 

  
           5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’nci maddesinin (d) bendine istinaden, Mülkiyeti 
Belediyemize ait Manisa ili, Şehzadeler İlçesi, Halitli Mahallesi, 5 Pafta, 658 Parsel üzerinde kayıtlı 
mevcut yapının Sağlık Hizmetlerinde kullanılması amacıyla Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne tahsis 
talebinin Reddine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 159 

 Gündemin 6. Maddesinde yer alan İmar- İdari Karma Komisyonu’nun 09.09.2016 tarih ve 3 
sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
         

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 16.08.2016 tarih ve E-8734163 sayılı yazısı ile İlçemiz 
234 Ada, 100 Parselde bulunan 4.003,85m² yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize ait olan 883,71m² 
yüzölçümlü hissesinin Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesini talep etmiş olup, konuyla ilgili 
yapılan incelemede; 

 
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. 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47’nci maddesinde “Kamu idareleri, 
kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak 
tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz. Hazinenin özel mülkiyetindeki 
taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için 
gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve 
tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir.  
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir. Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.” denilmektedir. 

 

Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin 

1’nci fıkrasında “Kamu idareleri, üzerinde tesis yapılması plânlanan ve tahsis talebinde bulunulan 

taşınmazları, talepte bulunan kamu idarelerine, tahsis amacına yönelik olarak yatırım projesinin 

hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/ bina inşaatına başlanması amacıyla iki yıla 

kadar ön tahsis yapabilirler. Adına ön tahsis yapılan kamu idaresi tarafından, ön tahsis süresi 

içerisinde bu iş/işlemlerin yapılması ve buna ilişkin belgeler ile mahallinde düzenlenen tespit 

tutanağının gönderilerek talepte bulunulması halinde ön tahsis, hizmetin devamı süresince olmak 

üzere kesin tahsise dönüştürülür.  

 

Ancak, tahsise konu taşınmazın aynen kullanılmak üzere tahsisi durumunda ön tahsis işlemi 

yapılmaksızın doğrudan kesin tahsis işlemi yapılabilir. 2’nci fıkrasında “Birinci fıkrada yer alan 

koşulların yerine getirilerek kesin tahsis talebinde bulunulmaması, süresiz tahsis edilen taşınmazın 

iki yıl süre ile tahsis amacına uygun olarak kullanılmaması veya tahsis amacı dışında kullanılması 

halinde, tahsis işlemi herhangi bir yazışmaya gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkmış sayılır.” 

denilmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen kanunlar ve yönetmelik hükümleri gereğince; Manisa İli Şehzadeler İlçesi 2. 

Anafartalar Mahallesinde bulunan tapunun 20M.II.D. Pafta, 234 Ada, 100 Parselde kayıtlı 

4.003,85m²’lik taşınmazın, 883,71m²’si Yatırım Programına alınarak Eğitim Tesisi yapılabilmesi için 

Milli Eğitim Bakanlığına 2 (İki) yıl ön tahsis edilmesine,  

 

Ön tahsis yapılan kamu idaresi tarafından, ön tahsis süresi içerisinde iş/işlemlerin yapılması ve 

buna ilişkin belgeler ile mahallinde düzenlenen tespit tutanağının gönderilerek talepte bulunulması 

halinde; ön tahsisin kesin tahsise dönüştürülmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 160 

 Gündemin 7. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 09.09.2016 tarih ve 31 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
         

Belediye Meclisimizin 05.01.2015 tarih ve 6 sayılı ve 02.05.2016 tarih ve 81 sayılı kararlarıyla 
“Karaağaçlı Mahallesi, 175 ve 176 nolu adalarda gerekli imar planı değişikliğinin A grubu Şehir 
Plancısına yaptırılması” kararı verilmiştir.  

 
Meclis kararına istinaden 175 ve 176 nolu adalarda doğu-batı ve kuzey yönündeki 5’er metre 

olan yapı yaklaşma mesafeleri kaldırılarak ve güney yönündeki 5 metre olan yapı yaklaşma mesafesi 
ise 10 metre olarak A grubu Şehir Plancısına hazırlatılan imar planı değişikliği incelenmiş olup, 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notu ve plan açıklama raporunun 
(PİN:UİP-10957,3) uygun olduğuna ve onaylanmasına 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.b maddesi 
ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32.maddesi gereğince OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 161 

 Gündemin 8. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 06.09.2016 tarih ve 32 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
         

İlçemize bağlı 2. Anafartalar Mahallesi, 908 ada, 3-4-5-9 ve 909 ada 3 nolu parsellerin imar 
planında “Askeri Alan” olarak planlanan alanın “Kamu Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park ve 
Otopark” olarak belediyemiz tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2016 tarih ve 2016/484 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.  

 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak 2. Anafartalar Mahallesi, 908 ada, 

3-4-5-9 ve 909 ada 3 nolu parsellerde “Resmi Kurum Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park ve Otopark” 
olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli İmar planı değişikliği, plan notu ve plan açıklama raporu incelenmiş 
olup, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notu ve plan açıklama 
raporunun (PİN:UİP-10836,12) 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: 162 

 Gündemin 9. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 19.09.2016 tarih ve 33 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
         

İlçemize bağlı Şehitler Mahallesi, 808 ada 31-35 parsel ve 646 ada 1-2-6 nolu parseller “Kamu 
Hizmet Alanı, Pazar Alanı ve Eğitim Alanı” olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2016 tarih ve 2016/528 sayılı kararıyla kabul 
edilmiştir.  

 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak Şehitler Mahallesi, 808 ada 31 

nolu parsel “Ortaöğretim Alanı” ve “Yüksek Öğretim Alanı”, 808 ada 35 parsel “Pazar Alanı” ve 646 
ada 1,2 ve 6 parseller “Resmi Kurum Alanı” olarak A grubu Şehir Plancısına hazırlatılan imar planı 
değişikliği incelenmiş olup, hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar planı değişikliği, plan notu ve plan 
açıklama raporunun (PİN:UİP-10836,13) 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: 163 

 Gündemin 10. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 23.09.2016 tarih ve 34 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
         
               Plan ve Proje Müdürlüğü 24.08.2016 tarih ve 409 sayılı yazısıyla Aşağı Çobanisa Mahallesi, 
119 Ada, 3 nolu parsel sahibi Çağdaş Harita İmar Tic. ve San. Ltd. Şti. 26.02.2016 tarih ve 657 sayılı 
dilekçesiyle tadilat ruhsatı almak için İmar Durumu verilmesi talebi üzerine Aşağı Çobanisa 
Belediyesi tarafından imar planında Kılıç deresi kenarında 8 metre olarak planlanmış “dere servis 
yolundan” 119 ada, 3 nolu parsele giriş-çıkış yapılması ve inşaat ruhsatı yenilenmesinde sakınca 
olup olmadığıyla ilgili D.S.İ. 22.Şube Müdürlüğünden görüş istendiği, D.S.İ. Genel Müdürlüğü 2. 
Bölge Müdürlüğü’nden gelen 04.08.2016 tarih ve 519695 sayılı görüş yazısında “Kılıç Dere 
kenarında 5,00 m.lik servis yolu olmak üzere toplam 23,00 m.lik şeritvari alanın İmar Planına dere 
yatağı + servis yolu olarak işlenmesi gerektiği, görüş sorulan sahanın taşkın sahası içerisinde 
kaldığı, derenin uygun hidrolik kesitte ıslah çalışmaları tamamlanmadan bu alanda herhangi bir 
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yapılaşmaya gidilmemesi gerektiği, yazı ekinde gönderilen imar planında dere kenarında 8,00’er m. 
servis yolunun bırakılmış olduğu, yerinde ise Kılıç Derenin sağ sahilinde 7,00 - 8,00 m. genişliğindeki 
bir yolun mevcut olduğu ayrıca 119 Ada 3 Parselin inşaat izninin verilmiş olduğu, bu haliyle imar yolu 
olarak kullanılması idaremizce uygun görülmediği ancak; 

1) İmar Planındaki 14,50 m. dere yatağın sol sahilinde yer alan 8,00 m.lik servis yolunun 

planda gözüktüğü şekilde toplam 22,50 m. - 23,00 m. (dere + servis yolu olarak) herhangi 

bir müdahale yapılmadan boş bırakılması gerektiği böylece idaremizin ilerleyen zamanda 

dere içerisinde biriken malzemelerin makine temizliği, bu servis yoluyla sağlanmış olacağı, 

2) Mevcutta yol olarak kullanılmaya başlanılan sağ sahildeki 8,00 m.lik diğer dere servis 

yolunun; derenin kadastral sınırlarına müdahale edilmeden, imar planında imar yolu 

olarak revize edilmesi, mülkiyet sorunlarının idaremiz dışında çözümlenmesi, yol 

genişliğinin 8,00 m. olacak şekilde standardının ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve taşıt 

trafiğine uygun hale getirilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanarak yolun yapım-bakım-

onarım, trafik emniyet tedbirleri ve hukuki sorumluluğun Şehzadeler Belediyesinde olması 

şartı ile, anılan yolun belirtilen koşullarda imar yolu olarak kullanılmasında sakınca 

bulunmamaktadır. 

 Dere yatığının imar planında işaretlendiği şekilde MASKİ İdaresi tarafından yapılması uygun 
olacaktır. 
 
 Görüş istenen saha Kılıç Dere Taşkın Sahası içerisinde kaldığından inşaat ruhsatı alınan 
parselde olası taşkınlarda idaremiz sorumlu tutulmamalıdır. Olası taşkınlara karşılık mal sahibinin 
her türlü gerekli koruyucu teknik önlemleri alması gerekmektedir.” denildiği ve Aşağı Çobanisa 
Mahallesi, 119 Ada, 3 nolu parsel ve çevresinde imar planı değişikliğinin A grubu Şehir Plancısına 
yaptırılıp yaptırılamayacağı konusu incelenmiş olup, Belediye Meclisimizin 05.01.2015 tarih ve 33 
sayılı kararına istinaden konunun Aşağı Çobanisa Mahallesinde yapılacak olan revizyon ve ilave 
imar planları çalışmalarında değerlendirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 164 

 Gündemin 11. Maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 28.09.2016 tarih ve 
190 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
         
           5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun 9. Maddesi gereğince hazırlanan Belediyemizin 2017 yılı Performans Programı ile ilgili 
teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe, İdari, İmar, Tarım- Hayvancılık ve Kırsal 
Hizmetler ile Eğitim- Kültür ve Turizm Karma Komisyonuna havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar 
verildi.  
 

KARAR NO: 165 

 Gündemin 12. Maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.09.2016 tarih ve 886 
sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
         
           5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 77. Maddesi, 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 61. ve 62. Maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğin 24. 
Maddesi gereğince hazırlanan Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi, Bütçe Kararnamesi ve 
izleyen yıllar “2018-2019” a ait tahminler ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan 
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 166 

 Gündemin 13. Maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.09.2016 tarih ve 761 sayılı 
teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
        
           Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 190 sayılı kararı ile Mülkiyeti Belediyemize ait olan 
Veziroğlu Mahallesi, 3243 parsel üzerinde yapılması planlanan Manisa Şehzadeler Belediyesi 
Veziroğlu Sosyal Tesisleri Yapım İşinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 68. Maddesinin (e) bendine gereğince İller Bankasından, kamu bankalarından veya 
özel bankalardan kredi alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi hususunda 
Belediye Başkanı’na yetki verilmesine karar verilmiştir. 
 
            Ancak İller Bankası A.Ş. Yatırım Değerlendirme Başkanlığı 08.09.2016 tarih ve 22668 sayılı 
yazısı ile “Manisa Şehzadeler Belediyesi Veziroğlu Sosyal Tesisleri Yapım İşi” nde kredi 
kullanılması ile ilgili 2016 yılına ait Belediye Meclis kararının alınması gerektiğini bildirmesine 
istinaden;  
            Mülkiyeti Belediyemize ait olan Veziroğlu Mahallesi, 3243 parsel üzerinde yapılması 
planlanan Manisa Şehzadeler Belediyesi Veziroğlu Sosyal Tesisleri Yapım İşinin 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin (e) bendine 
gereğince İller Bankasından, kamu bankalarından veya özel bankalardan kredi alınmasına, kredi 
alınması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi hususunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesine 
Belediye Meclis Üyelerinden CHP grubunun 2 üyesinin Çekimser, AK Parti grubunun 15 üyesi + 
MHP grubunun 11 üyesi + Bağımsız Üye (Orkun ŞIKTAŞLI) ve Meclis Başkanı’nın Kabul oyları ile 
OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.      
  
KARAR NO: 167 

 Gündemin 14. Maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.09.2016 tarih ve 762 sayılı 
teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
        
            Belediyemiz tarafından 26.08.2016 tarihinde ihalesi yapılan İlçemizin Sancaklı Bozköy 
Mahallesi, 2502 nolu parsel üzerinde yapılacak olan “Şehzadeler Belediyesi Sancaklı Bozköy 
Kiraz Pazarı Yapım işi” nin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. 
Maddesinin (e) bendine gereğince İller Bankasından, kamu bankalarından veya özel bankalardan 
kredi alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi hususunda Belediye 
Başkanı’na yetki verilmesine Belediye Meclis Üyelerinden CHP grubunun 2 üyesinin Çekimser, AK 
Parti grubunun 15 üyesi + MHP grubunun 11 üyesi + Bağımsız Üye (Orkun ŞIKTAŞLI) ve Meclis 
Başkanı’nın Kabul oyları ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.   
 

KARAR NO: 168 

 Gündemin 15. Maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.09.2016 tarih ve 763 sayılı 
teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;         
             Belediyemiz tarafından 12.08.2016 tarihinde ihalesi yapılan “İlçemiz sınırları içerisindeki 
Belediyemize ait muhtelif binaların ve Sosyal Tesislerin tadilat ve onarım işi ” nin 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin (e) bendine 
gereğince İller Bankasından, kamu bankalarından veya özel bankalardan kredi alınmasına, kredi 
alınması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi hususunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesine 
Belediye Meclis Üyelerinden CHP grubunun 2 üyesinin Çekimser, AK Parti grubunun 15 üyesi + 
MHP grubunun 11 üyesi + Bağımsız Üye (Orkun ŞIKTAŞLI) ve Meclis Başkanı’nın Kabul oyları ile 
OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.      
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KARAR NO: 169 

 Gündemin 16. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.09.2016 tarih ve 514 
sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
         
            İlçemize bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 439 Sokak ile Akpınar Mahallesi 206 Sokak 
arasındaki “Demiryolu Alt Geçidi”’ ne ait imar planı değişikliği ile ilgili teklifinin incelenerek rapora 
bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 170 

 Gündemin 17. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.09.2016 tarih ve 516 
sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
         
           İlçemize bağlı Çarşı Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesinin genişletilmesi talebine ilişkin 
İmar Komisyonu’nun yapmış olduğu çalışma ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere 
İmar Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 

KARAR NO: 171 

 Gündemin 18. Maddesinde yer alan Özel Kalem Müdürlüğü’nün 03.10.2016 tarih ve 114 
sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
         
           Zafer Kalkınma Ajansı 08.09.2016 tarih ve E.909 sayılı yazısı ile Zafer Kalkınma Ajansının 
2016 yılı Mali Destek Programı SÜÇEP kapsamında hazırlanan “ŞEHZADELER GÜNEŞ 
TOPLUYOR” projemizin asil listede yer aldığını ve desteklemeye hak kazanmış olduğunu 
bildirmiştir. 
              
           TR33/16/SÜÇEP referans numaralı Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı 
(SÜÇEP)’ na sunulmuş olan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmesine karar verilen 
TR33/16/SÜÇEP/0033 referans numaralı “Şehzadeler Güneş Topluyor” isimli proje kapsamında;  
 

a) Projenin uygulanmasına ve proje kapsamında taahhüt edilen -531.669,30-  

(BeşYüzOtuzBirBinAltıYüzAltmışDokuz TL Otuz Kuruş) TL’nin eş finansman olarak 

sağlanmasına, 

b) Sözleşme imzalamak üzere aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişilerin münferiden atacakları 

imzaları ile yetkili kılınmalarına, 

 

 Adı Soyadı Unvanı 

1 Ömer Faruk ÇELİK Belediye Başkanı 

2 Ahmet SONGÜLER Belediye Başkan Yardımcısı 
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c) Aşağıda isim ve unvanı belirtilen kişinin proje koordinatörü olarak belirlenmesine, 

 

Adı Soyadı Unvanı 

Osman İBA Makine Mühendisi 

 

d) Aşağıda isim ve unvanı belirtilen kişilerin harcama yetkilisi olarak münferiden atacağı imza ile 

yetkili kılınmasına, 

 

 Adı Soyadı Unvanı 

1 Osman İBA Makine Mühendisi 

2 Halit OCAKSEV Fen İşleri Müdürü 

 

e) Aşağıda isim ve unvanı belirtilen kişinin muhasebe yetkilisi olarak görevlendirilmesine, 

 

Adı Soyadı Unvanı 

Abdullah DOĞANAY Muhasebeci 

    
              
            OYBİRLİĞİ ile karar verildi.    
 

 

 

  
 

 

 

 

 

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


