T.C.
MANİSA İLİ
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 03 Kasım 2014 Pazartesi
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: 92
Mazereti nedeniyle toplantıya gelemeyen Meclis üyesi Hasan KARABULUT’ un
mazeretli sayılmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 93
Gündemin 3. Maddesinde yer alan gündemin hazırlanmasından sonra gelen
evrakların gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
03 Kasım 2014 tarihli Meclis toplantısı ile ilgili hazırlanmış olan 29 (Yirmi dokuz)
adet gündem maddesinden sonra gelen 2 (İki) adet teklif ve 1 (Bir) adet önergenin
gündem maddesine alınarak gündemin 32 (Otuz iki) madde olarak görüşülmesine
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 94
Gündemin 4. Maddesinde yer alan 01 Ekim 2014 tarihli meclis toplantı tutanağı
ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
Belediye meclisimizin 01 Ekim 2014 tarihli meclis toplantı tutanağının kabulüne
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 95
Gündemin 5. Maddesinde yer alan Plan Bütçe Komisyonu’nun 10.10.2014 tarih
ve 7 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağıçobanisa, Karaoğlanlı, Sancaklıbozköy,
Hamzabeyli, Yeni Harmandalı, Karaağaçlı ve Selimşahlar Mahallelerinde bulunan
hizmet binalarımızdan birer çalışma ofisinin Şehzadeler İlçesi Çiftçi Malları Koruma
Başkanlığına aşağıda belirtilen aylık kira bedelleri üzerinden 1 (Bir) yıllığına kiraya
verilmesine, kira sözleşmesi yapılmasına, her yıl için ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi)
oranında kira artışı yapılmasına ve yıllık olarak kiraya verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar
verildi.
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Aşağıçobanisa Mahallesi için aylık ………………………………. 200,00- TL.,
Karaoğlanlı Mahallesi için aylık ……………………………………250,00- TL.,
Sancaklıbozköy Mahallesi için aylık……………………………… 250,00- TL.,
Hamzabeyli Mahallesi için aylık ……………………………………200,00- TL.,
Yeni Harmandalı Mahallesi için aylık …………………………… 250,00- TL.,
Karaağaçlı Mahallesi için aylık ……………………………………200,00- TL.,
Selimşahlar Mahallesi için aylık …………………………………..200,00- TL.,
KARAR NO: 96
Gündemin 6. Maddesinde yer alan Plan Bütçe ve İdari Karma Komisyonu’nun
10.10.2014 tarih ve 1 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
başlıklı 9. Maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Meclis karar ekindeki 126
sahifeden oluşan Belediye Başkanlığımıza ait 2015- 2019 dönemini kapsayan 5 (Beş)
yıllık strateji planının kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 97
Gündemin 7. Maddesinde yer alan Plan Bütçe Komisyonu’nun 10.10.2014 tarih
ve 8 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’nun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 9.
Maddesi ve Kamu İdarelerinde Performans Programı Hazırlanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkındaki Yönetmelik gereği hazırlanmış olan Meclis karar ekindeki 116
sahifeden oluşan Belediye Başkanlığımıza ait 2015 yılına ait Performans Programının
kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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KARAR NO: 98
Gündemin 8. Maddesinde yer alan Plan Bütçe Komisyonu’nun 10.10.2014 tarih
ve 9 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
2015 Mali Yılı Bütçesi hazırlanırken, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol
Kanunu ile ilke ve esaslar dikkate alınarak mali saydamlığı ve hesap verebilirliğe katkı
sağlayacak ve somut hizmet önceliklerine ve hedeflerine ortaya koyacak şekilde
hazırlanmıştır.
Personel giderlerini karşılayan, Genel yönetim giderlerinin içeren 90.000.000,00
TL olarak bağlanmış bulunan, 2015 yılı Mali Yılı tahmini bütçemizin hazırlanmasında
tasarruf ilkelerine azami ölçüde riayet edilirken, yatırım harcamalarına da imkân
sağlanması için gayret sarf edilmiştir.
2015 Mali Yılı Tahmini Bütçesi;
Gider Bütçesinin 10 bölüm,
Gelir Bütçesinin 09 bölüm,
Bütçe Kararnamesinin ise 14 madde olarak tanzim edilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Bütçenin hazırlanması ve kabulü başlıklı 62.
Maddesinin son fıkrası gereğince ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin
oylama usulleri başlıklı 13. Maddesine istinaden yapılan oylama neticesinde;
Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin, 2016 ve 2017 Mali Yılına ait tahmini
bütçesinin kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 99
Gündemin 9. Maddesinde yer alan İdari Komisyonu’nun 10.10.2014 tarih ve 5
sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan T.C.
Şehzadeler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma
Yönetmeliğinin kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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KARAR NO: 100
Gündemin 10. Maddesinde yer alan İdari Komisyonu’nun 10.10.2014 tarih ve 6
sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
T.C. Manisa Valiliği, Kadastro Müdürlüğü 25.09.2014 tarih ve 46853545158.03/2167 sayılı yazısı ile; İlçemize bağlı Mahallelerde yapılacak Kadastro
çalışmalarında görev yapmak üzere Bilirkişi olarak seçilen Sarıalan Mahallesinden
Ahmet KARAÇULHA, Musa ÖZBEK, Kaan Mahallesinden Muammer KARAMAN, Ali
Osman KARAMAN ve Çınarlıkuyu Mahallesinden Şuayip UÇAR’ ın Kadastro
Kanunu’nun 3. Maddesi ve Yönetmeliklerde belirtilen Bilirkişi seçilme şartlarına (40 yaş
ve üzeri) uymadığını bildirmiştir.
Konu ile ilgili yapılan değerlendirme neticesinde; Adı Soyadı, T.C. Kimlik
Numarası, Telefon Numarası, Doğum Tarihi ve Açık Adresi yazılı vatandaşlarımızın
Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere yeni bilirkişi olarak belirlenmesine
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 101
Gündemin 11. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 08.10.2014 tarih ve 5
sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
Şehzadeler İlçesi, Akpınar Mahallesi, 2011 ada, 3-4-5-6-7-8-9-10-11 nolu
parsellerin malikleri 15.08.2014 tarih ve 294 sayılı dilekçeyle imar planında “serbest
nizam” olan parsellerin imar planı değişikliği yapılarak Bitişik Nizam olarak
değiştirilmesi talebi incelenmiş olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin
26.maddesinin 1. ve 5. bentlerine istinaden talebin Reddine 3194 Sayılı İmar
Kanunu’nun 8.b maddesi gereğince OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 102
Gündemin 12. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 08.10.2014 tarih ve 6
sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 25.09.2014 tarih ve 658 sayılı yazısıyla “Adakale
Mahallesi, 1459 ada, 7 nolu parsel maliki Havva Can Sarı’nın imar durumu belgesi
talep ettiğini, Manisa Belediye Meclisi 05.06.2012 tarih ve 228 sayılı kararıyla 1460
ada, 12-13-14-15-16-17 nolu, 1459 ada, 3-6-7-11 nolu ve 2674 ada, 9-10-11-12-1314-15-19 nolu parsellerde yapılaşma şartlarının belirlenmesi amacıyla dairesince
çalışma yapıldıktan sonra konunun tekrar meclise getirilmesine karar verildiğini, ancak
söz konusu alanda çalışma tamamlanmadığından meclis kararında belirtilen parsellere
imar durumu verilemediği konusu incelenmiş olup,
Söz konusu alanda yapılaşma şartlarının belirlenmesi amacıyla imar planı
değişikliğinin A grubu Şehir Plancısına yaptırılmasına 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun
8.b maddesi gereğince OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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KARAR NO: 103
Gündemin 13. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 08.10.2014 tarih ve 7
sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 10.09.2014 tarih ve 3831286 sayılı yazısıyla Adnan
Menderes Mahallesi, 3580 ada, 3 parselde hazine adına kayıtlı taşınmazın imar
planında 2 katlı olan imar planının 3 kat olarak imar planı değişikliği yapılması ve aynı
ada ve parselde 3 katlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi yapılabilmesi için gerekli imar
planı değişikliği yapılması talebi incelenmiş olup, Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 1. ve 4. bentlerine istinaden talebin Reddine 3194
Sayılı İmar Kanunu’nun 8.b maddesi gereğince OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 104
Gündemin 14. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 08.10.2014 tarih ve 8
sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
Eyüp AVCI 11.08.2014 tarih ve 225 sayılı dilekçesiyle Karaağaçlı Mahallesi,
151 ada, 1 nolu parsel ile ilgili olarak imar durumu verilmesi talebi incelenmiş olup,
imar planında Ayrık-İkiz Nizam (Aİ-3) 3 Kat olarak planlanan 151 nolu adada dairesince
çalışma yapıldıktan sonra konunun tekrar değerlendirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar
verildi.
KARAR NO: 105
Gündemin 15. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 08.10.2014 tarih ve 9
sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 35.maddesine istinaden İmar ve
Şehircilik Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan “Çatılar” ile ilgili yönetmeliğin kabulüne
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 106
Gündemin 16. Maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’nün 20.10.2014 tarih
ve 134 sayılı 6360 sayılı Kanun hükmü gereğince Sancaklı Bozköy Belediyesinden
devir ile alınan araçlardan 45 EH 413 plakalı Motosiklet ile 45 EK 002 Plakalı Kartal
Marka Binek Otomobilin Sulama Birliği Kooperatifine tahsis veya hibe edilebilmesi
hususunda S.S. Sancaklıbozköy Sulama Birliği Kooperatifi’nin talebi ile ilgili yapılan
görüşme sonunda;
Belediyemize ait 45 EH 413 plakalı Motosiklet ile 45 EK 002 Plakalı Kartal
Marka Binek Otomobilin Sulama Birliği Kooperatifine tahsis veya hibe edilebilmesi
mevzuata uygun bulunmadığından söz konusu araçların satışının yapılmasına,
gereğinin dairesince yerine getirilmesine, satış için Belediye Başkanına ve Belediye
Encümeni’ne yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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KARAR NO: 107
Gündemin 17. Maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.10.2014 tarih
ve 145 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesi (Değişik: 17/9/2004 - 5234/4
md.)’nde;
“Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl
içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette
kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir.
Yukarıda sayılanlar 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. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri,
belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin
kararı ile taşıt edinirler.” hüküm bulunmaktadır.
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 3 adet Binek araç, 8
adet hafif ticari araç, 2 adet çift kabin pikap, 3 adet açık kasa kamyonet, 1 adet damperli
kamyonet, 1 adet dampersiz kamyonet, 1 adet reklam aracı (Minibüs) ve 1 adet
Otobüs’ün satın alınmasına ve bahse konu araçlar içerisinde KDV Muafiyet belgesi
alınması uygun olanlar için Hazine Müsteşarlığından KDV Muafiyet yazısı ve Yatırım
Teşvik Belgesi alınmasına, söz konusu araçların alımı gerçekleştikten sonra 237 sayılı
Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi hükmü gereğince Bütçe T1 cetveline T5 sıra numarası
ile işlenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 108
Gündemin 18. Maddesinde yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 27.10.2014
tarih ve 64 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesi (Değişik: 17/9/2004 - 5234/4
md.)’nde;
“Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl
içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette
kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir.
Yukarıda sayılanlar 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. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri,
belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin
kararı ile taşıt edinirler.” hüküm bulunmaktadır.
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Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 2 (İki)
adet Hafif Ticari aracın alınmasına ve bahse konu araçlar içerisinde KDV Muafiyet
belgesi alınması uygun olanlar için Hazine Müsteşarlığından KDV Muafiyet yazısı ve
Yatırım Teşvik Belgesi alınmasına, söz konusu aracın alımı gerçekleştikten sonra 237
sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi hükmü gereğince Bütçe T1 cetveline T5 sıra
numarası ile işlenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 109
Gündemin 19. Maddesinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün
28.10.2014 tarih ve 47 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesi (Değişik: 17/9/2004 - 5234/4
md.)’nde;
“Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl
içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette
kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir.
Yukarıda sayılanlar 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. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri,
belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin
kararı ile taşıt edinirler.” hüküm bulunmaktadır.
Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünde kullanılmak üzere ihtiyaç olan (1
adet Mini Kazıcı- Yükleyici “1600-2000 kg kapasiteli”, 2 adet çift kabinli açık kasa
kamyonet, 16+1 kişilik kapalı minibüs “Dolmuş”, 1 adet hafif ticari taşıt) araçların
alınmasına ve bahse konu araçlar içerisinde KDV Muafiyet belgesi alınması uygun
olanlar için Hazine Müsteşarlığından KDV Muafiyet yazısı ve Yatırım Teşvik Belgesi
alınmasına, söz konusu aracın alımı gerçekleştikten sonra 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun
10. maddesi hükmü gereğince Bütçe T1 cetveline T5 sıra numarası ile işlenmesine
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 110
Gündemin 20. Maddesinde yer alan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün
28.10.2014 tarih ve 199/1 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
5393 sayılı Belediye Kanunu, 4109 sayılı Muhtaç Asker Aileleri Yardımı Kanunu
ve diğer mer’i mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmış olan T.C. Şehzadeler
Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak
üzere İdari Komisyonuna havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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KARAR NO: 111
Gündemin 21. Maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün
28.10.2014 tarih ve 181 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İş Makineleri kiralama gelir ücret tarifesi ile
ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale
edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 112
Gündemin 22. Maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün
28.10.2014 tarih ve 186 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bozma gelir ücret tarifeleri gelir ücret
tarifesi ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu’na
havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 113
Gündemin 23. Maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün
28.10.2014 tarih ve 183 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
Belediyemizin Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı Ölçü ve Ayar Memurluğu gelir ücret
tarifesi ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu’na
havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 114
Gündemin 24. Maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün
28.10.2014 tarih ve 184 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
Belediyemizin Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı Evlendirme Memurluğu gelir ücret
tarifesi ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu’na
havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 115
Gündemin 25. Maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün
30.10.2014 tarih ve 189 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde uygulanacak gelir ücret tarifesi
ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale
edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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KARAR NO: 116
Gündemin 26. Maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün
28.10.2014 tarih ve 185 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
İlçemiz Akpınar Mahallesi, 20NIa pafta, 1996 ada, 16 parselde kayıtlı 227,169
m2 arsa vasıflı taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın
alınmasına, söz konusu taşınmazın satın alınması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile
karar verildi.
KARAR NO: 117
Gündemin 27. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün
28.10.2014 tarih ve 975 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
Tarihi Kentler Birliği, Tarihi Kentlerin biraraya getirilmesi, Kentsel, Kültürel ve
Doğal mirasının korunması ve yaşatılması amacı ile “Avrupa: Bir Ortak Miras”
kampanyası kapsamında oluşturulmuştur.
Birlik bu amaçla koruma amaçlı imar planlarının anıt eserleri çevresindeki
kentsel tasarım projelerinin tescilli yapıların projelerinin yapılması, yaptırılması ve
uygulamalarında teknik destek verilmesi belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve
tarihi kent konularında bilgi, belge, mevzuat gibi kaynakların sağlanması, eğitim ve
danışmanlık desteği verilmesi gibi pek çok alanda hizmet sunmaktadır.
Korunması gerekli kültür varlıklarının %90’ı, kentsel, tarihi, arkeolojik ve doğal
sit alanlarının büyük çoğunluğu ilçemiz sınırları içerisinde olduğundan, Tarihi Kentler
Birliğine üyeliğimiz Birliğin hizmetlerinden yararlanılması açısından önem
taşımaktadır.
Yukarıda bahsedilen bilgiler doğrultusunda Tarihi Kentler Birliği Tüzüğünün
Birlik Meclisinin Kuruluşu Görev ve Yetkileri başlıklı 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
hükümlere istinaden Tarihi Kentler Birliğine üye olunmasına, Tarihi Kentler Birliğinde
Belediyemizi temsil etmek üzere asil üye olarak; Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK
ile Belediye Meclis Üyesi Ulus KOTLUCA, yedek üye olarak; Belediye Meclis Üyesi
Selman KERESTECİ’ nin seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 118
Gündemin 28. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün
28.10.2014 tarih ve 977 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
İlçemize bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi, 123 ada, 7 nolu parselin imar durumu
talebi ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na havale
edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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KARAR NO: 119
Gündemin 29. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün
30.10.2014 tarih ve 982 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
İlçemiz 2. Anafartalar Mahallesi, 1516 sokak ile 1519 sokağın kesişiminde yer
alan oyun alanında yapılmakta olan trafonun yerinin değiştirilmesi için imar planı
tadilatı yapılabilmesi ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar
Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 120
Gündemin 30. Maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.10.2014
tarih ve 491 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
Şehzadeler Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Başkanı Sedat KEREKLİ’nin 31 Ekim 2014 tarihli dilekçesi “1.Anafartalar Mahallesi,
Mustafa Kemal Paşa Caddesi, No:10, Vakıf İşhanı, Kat:2, No:412 Şehzadeler/ Manisa
adresinde Mühendislik, Yapı, Organizasyon, Danışmanlık ve benzeri iştigal konuları
olan “Şehzadeler Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ünvanlı tüzel kişilikteki
toplam 50.000,00- TL. (Elli bin Türk Lirası)’ ya tekabül eden 50 pay hissesini (Şirketin
sermayesi 50 paya bölünmüş, her payın değeri 1.000,00- TL.’dir.) 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 18. Maddesinin “g” bendi uyarınca şirketin “ilk 5 (Beş) yıl süreyle
devredilmemek koşuluyla” bağışlamak istediği, söz konusu şirketin kuruluş ve tescil
işleminin tamamlandığını, Ticaret Sicil Tasdiknamesinin olduğunu, hiç bir kamu yada
özel şahıs borcu bulunmadığını ve bağışının kabul edilmesi talebi” incelenmiş olup,
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.
Maddesinin (g) bendi
“Şartlı bağışları kabul etmek.” gereğince Şehzadeler
Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat
KEREKLİ’ nin söz konusu şartlı bağış talebinin kabulüne, şartlı bağış ile ilgili iş ve
işlemlerin yürütülmesi amacı ile Belediye Başkanı’na yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile
karar verildi.
KARAR NO: 121
Gündemin 31. Maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğü’nün 31.10.2014 tarih ve
346 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
İlçemiz sınırları içinde bulunan pazaryerlerinin işletme protokol süresinin
31.12.2014 tarihinde sona ereceğinden işletme protokol süresinin 01.01.2015
tarihinden itibaren yenilenmesi konusunda Manisa Meyve-Sebze ve Umum Pazarcılar
Odası Başkanlığı’nın talebi ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İdariPlan Bütçe Karma Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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KARAR NO: 122
Gündemin 32. Maddesinde yer alan Belediye Meclis Üyelerinden; AK Parti Grup
Başkan Vekili İbrahim ONAYLI, MHP Grup Başkan Vekili Ziya ELMALI ve CHP Grup
Başkan Vekili Hüseyin ERKENCİ imzalı önerge ile ilgili yapılan görüşme sonunda;
Tarihi ve ortak kültürel değerlerimizin bulunduğu, aynı zamanda UNESCO
tarafından korumaya değer görülen Makedonya’nın Ohrid Şehri ile kardeş şehir ilişkisi
kurulması ile ilgili önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere İdari Komisyonu’na
havale edilmesine, ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi uyarınca
İçişleri Bakanlığından izin alınmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Ömer Faruk ÇELİK
Meclis Başkanı

Mehmet KAVAS
Meclis Katibi
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Ali ÖZYİĞİT
Meclis Katibi

