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T.C. 
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü     
 
      

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 3. toplantı yılına ait Aralık ayı toplantısı 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 01.12.2021 Çarşamba günü saat 
17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkan V. Atilla EFENDİOĞLU 
başkanlığında toplandı. 

 
KARAR NO: 1 

 
Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 4. toplantı yılına ait Ocak ayı toplantısı 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 04.01.2022 Salı 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 bir dakikalık saygı duruşunun 
ardından İstiklal Marşı okundu ve Belediye Başkanı  2021/Aralık 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 
Abdürrahim DEMİREZEN ve Mehmet ÖZYÖRÜK ’ün 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 Abdürrahim DEMİREZEN ve Mehmet ÖZYÖRÜK ’ün mazeretli sayılmasını oylamaya 
sundu. Yapılan oylama neticesinde; Abdürrahim DEMİREZEN ve Mehmet ÖZYÖRÜK ’ün mazeretli 
sayılmasına,  
 
           Gündemin 3. Maddesinde yer alan gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların 
gündeme alınması,  
 
            04.01.2022 tarihli Meclis toplantısı ile ilgili hazırlanmış olan 18 (On sekiz) adet gündem 
maddesinden sonra, Meclise sunulan 2 adet önergenin okutulduktan sonra bir önergenin,  gündeme 
alınmasına 1 adet önergenin de gündeme alınmamasına, gündeme alınmayan önergenin dairesi 
tarafından değerlendirilmesine gündemin 19 (Ondokuz) madde olarak görüşülmesine, 
 
            Gündemin 4. Maddesinde yer alan 01.12.2021 tarihli meclis toplantı tutanağı ile ilgili yapılan 
görüşme sonunda;  
 
            Belediye Meclisimizin 01.12.2021 tarihli meclis toplantı tutanağının kabulüne,  
 
            OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 2 
 
          
          Gündemin 5. Maddesinde yer alan Plan Bütçe – İdari Karma  Komisyonu’nun 9-20-
23.12.2021 tarih ve 6 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 

İlçemiz sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarının işletilmesi ile ilgili Manisa Meyve-Sebze 
Umum Pazarcılar Odası ile Belediyemiz arasında 1 (Bir) yıllığına toplam 200.000,00TL. (İkiyüz Bin 
Türk Lirası) bedel karşılığında protokol imzalanmasının uygun görüldüğüne dair, komisyon 
raporunun kabulüne OYBİRLİĞİ karar verildi.          
 
KARAR NO: 3 
 
          Gündemin 6. Maddesinde yer alan Eğitim Kültür ve Turizm – İmar – Kadın Aile ve Çocuk – 
Esnaf Sanatkarlar Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkiler Karma  Komisyonu’nun 22.12.2021 
tarih ve 1 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
          "İlçemiz sınırları içinde bulunan, ilçe belediyemize ait veya Büyükşehir Belediyesine ait olan 
park alanlarında, gerekli görüşmeler yapılarak, bu alanlar içinde faaliyet alanları oluşturulabileceği, 
Park alanlarının şu anda genellikle köpek gezdirme alanı veya çok güvenli olmayan kişilerin uğrak 
yerleri olduğu, güzelim alanların amacı dışında konumlandığı, bu alanlarda ağaç veya prefabrik 
benzeri küçük işyeri yapılarak, kitap takas ve okuma yeri, el emeği sergi ve satış yerlerinin inşa 
edilebileceği ile ilgili önerge, komisyonda görüşülmüş olup, konunun bir sonraki toplantıda 
değerlendirilmesine dair, komisyon raporunun kabulüne OYBİRLİĞİ karar verildi. 
 
KARAR NO: 4 
 

Gündemin 7. Maddesinde yer alan Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Hizmetler  Komisyonu’nun 
22.12.2021 tarih ve 1 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
  

İlçemizde 75.000 dekar bağ, 5.000 dekar meyve, 25.000 dekar kiraz, 25.000 dekar zeytin 
tarımının yapıldığı, 30.000 dekar alanda sebze, 25.000 dekar alanda pamuk ekimi, 90.000 dekar 
alanda mısır ve yaklaşık 15.000 dekar alanda hububat ekimi yapıldığı Tarım ilçe Müdürlüğü 
verilerinden anlaşıldığı, bu yıl için tohum ekim mevsiminin geçtiği göz önüne alınarak önümüzdeki 
yıllarda Belediyemiz imkanları ve mevzuatlar dahilinde arazi ve gelir durumları değerlendirilerek 
ilçemizdeki çiftçilerimize yapılabilecek katkı ve destekler konusunda ilgili müdürlüğümüzün gerekli 
çalışmaları yapmasının uygun görüldüğüne dair, komisyon raporunun kabulüne OYBİRLİĞİ karar 
verildi. 

 
KARAR NO: 5 
 

Gündemin 8. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 14.12.2021 tarih ve 21 sayılı raporu 
ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
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Plan ve Proje Müdürlüğü 23.11.2021 tarih ve 8201 sayılı yazısıyla Belediye Meclisimizin 
02.07.2021 tarih ve 105 sayılı kararıyla kabul edilen (Utku Mahallesi, 326 ada, 41 parselde “Trafo” 

alanı olarak ayrılan alanın yürürlükteki imar planından önceki imar planı kararı olan “Bitişik Nizam Beş 

Kat (B-5), Zemin Kat Ticaret, Üst Katlar Konut” olarak parsel maliki tarafından hazırlanan imar planı 

değişikliği, plan notu ve plan açıklama raporu) imar planı değişikliği ile ilgili olarak Manisa Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 14.09.2021 tarih ve 518 sayılı kararı (…Şehzadeler Belediye Meclisinin 02.07.2021 tarih 

ve 105 sayılı kararının, Teknik Altyapı ve Konut Alanlarının aynı parselde konuşlanması, imar planında 

gösteriminin ilgili yönetmeliklerde bulunmaması ve güvenlik açısından da uygun olmayacağı 

anlaşıldığından, 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 14.Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b 

Maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Şehzadeler Belediyesine 

iadesinin kabulü), Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube 

Müdürlüğü’nün 12.11.2021 tarih ve 98845 sayılı yazısı (Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2021 

tarih ve 518 sayılı kararı ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 22.10.2021 tarih ve 56156 sayılı yazısına 

istinaden; parsel malikince yapılacak olan trafo tesis alanının yapımına yönelik plan değişikliğinin söz 

konusu yazı ve karar doğrultusunda tarafınızca yeniden değerlendirilip tarafımıza iletilmesi), GDZ Elektrik 
Dağıtım A.Ş.’nin 22.10.2021 tarih ve 56156 sayılı yazısı, Parsel Malikinin 27.10.2021 tarih ve 
10749 sayılı dilekçesi ve Utku Mahallesi, 326 ada, 41 parselde parsel maliki tarafından hazırlatılan 
1/1000 ölçekli Uygulamam İmar Planı değişikliği tekrar incelenmiş, Manisa Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 14.09.2021 tarih ve 518 sayılı kararına istinaden Belediye Meclisimizin 02.07.2021 tarih 
ve 105 sayılı kararının iptaline; Teknik Altyapı ve Konut Alanlarının aynı parselde konuşlanması, 
imar planında gösteriminin ilgili yönetmeliklerde bulunmaması ve güvenlik açısından da uygun 
olmayacağı sebeplerinden hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar planı değişikliği, plan notları ve plan 
açıklama raporunun uygun olmadığına ve red edilmesi gerektiği 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.b 
maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32.maddesi gereğince komisyonumuzca 
uygun görüldüğüne dair, komisyon raporunun kabulüne OYBİRLİĞİ karar verildi. 

 
KARAR NO: 6 
 

Gündemin 9. Maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.12.2021 tarih ve 9392 sayılı 
teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca, Belediyemizin bir önceki yıl (2021) 
Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerin denetlenmesi ile ilgili oluşturulacak olan 
Denetim Komisyonu Üyeliği için oylamaya geçildi. 

 
AK Parti Ahmet TONGUÇ ve Ali ÖZYİĞİT ’i , Milliyetçi Hareket Partisi Sezgin SAY’ ı , İYİ Parti 

Mehmet ÖZYÖRÜK’ ü ve Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet ARDIÇ ’ ın seçilmesini teklif etmiş olup ; 
 
           Yapılan oylama neticesinde; Belediyemizin bir önceki yıl (2021) Gelir ve Giderleri ile bunlara 
ilişkin hesap kayıt işlemlerin denetlenme işlemleri ile ilgili Belediye Meclis Üyelerinden; Ahmet 
TONGUÇ, Ali ÖZYİĞİT, Sezgin SAY, Mehmet ÖZYÖRÜK ve Mehmet ARDIÇ ’ın Belediyemizin 
Denetim Komisyon Üyeliğine seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 7 
 

Gündemin 10. Maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2021 
tarih ve 9704 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
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5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinde “Norm Kadro İlke ve Standartları Çevre 
ve Şehirci6lik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm 
kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde Belediye Meclisince karara bağlanır” denilmektedir.  

 
          Söz konusu Kanun hükmü uyarınca, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 
Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
esasları çerçevesinde hazırlanan ve Meclis karar ekindeki (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği (Memur) 
cetvelinin kabul edilerek onaylanmasına Belediye Meclis Üyelerinden  CHP Parti Grubunun 4 
üyesinin Red, İYİ Parti Grubunun 9 üyesi Red, AK Parti Grubunun 11 Üyesi + MHP Grubunun 5 
üyesi ve Meclis Başkanının Kabul oyu ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi 
 
KARAR NO: 8 
 

Gündemin 11. Maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2021 
tarih ve 9705 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 

 13.07.2005 tarih ve 25326 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı 
Belediye Kanunun 49. maddesinin üçüncü fıkrasında; 

 
“ Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, 

teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık 
alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, 
uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel 
yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara 
ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının 
gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere 
ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak 
suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının 
net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.” denilmektedir.  
  

Belediyemizin Norm Kadrosuna uygun olarak aşağıda derece ve unvanları yazılı; Teknik 
Hizmetler Sınıfı kadrolara karşılık olmak üzere; 1 dereceli 3 adet, 3 dereceli 2 adet, 5 dereceli 2 adet 
ve 6 dereceli 2 adet "Mühendis", 1 dereceli 1 adet, 6 dereceli 3 adet "Mimar", 6 dereceli 1 adet 
"İstatistikçi", 6 Dereceli 1 adet "Arkeolog", 6 dereceli 1 adet, 8 dereceli 1 adet ve 9 dereceli 1 adet 
"Ekonomist", 8 dereceli 1 adet "Programcı", 1 dereceli 2 adet, 6 dereceli 1 adet ve 7 dereceli 5 adet 
"Tekniker", 3 dereceli 2 adet, 6 dereceli 2 adet, 7 dereceli 1 adet ve 10 dereceli 1 adet "Teknisyen", 
8 dereceli 1 adet "Kimyager", 6 dereceli 1 adet "Ölçü Ayar Memuru" Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 
7.dereceli 1 adet "Avukat", Genel İdare Hizmetler Sınıfı 7 dereceli 1 adet, 8 dereceli 2 adet ve 10 
dereceli 1 adet "Eğitmen", ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı 6 dereceli 1 adet ''Veteriner'', kadrosu karşılık 
gösterilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2021 
yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına, 

 
 Bu kadrolarda çalıştırılacak sözleşmeli personellerden 6 dereceli 1 adet Mimar için 3.968,00 

TL, Mühendis, istatistikçi, arkeolog, avukat, ekonomist, eğitmen, veteriner ve Mimar ünvanlı kadrolar 
için 3.132,00- TL.  Kimyager, programcı, tekniker, teknisyen ve ölçü ayar memuru ünvanlı kadrolar 
için 3.054,00- TL. tutarında aylık net ücretin ödenmesine OYBİRLİĞİ karar verildi. 
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KARAR NO: 9 
 

Gündemin 12. Maddesinde yer alan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 
27.12.2021 tarih ve 9533 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 13+1,5 m3 Çöp Kamyonu, 3 adet  8+1,5 
m3 Çöp Kamyonu, 1 adet Greyder, 1 adet Bekoloder, 1 adet Paletli Ekskavatör, 2 adet Damperli 
Kamyon (Çift çeker), 1 adet Silindir, 1 adet Açık Kasa Kamyonet, 1 adet Otobüs  39 Kişilik, 2 adet 
Arazöz 13 Ton Kapasiteli (otomatik kumandalı Sulama Sistemli) olmak üzere toplam  14 adet aracın 
alınması ile ilgili teklifi oylamaya sundu. 

 
Yapılan oylama neticesinde,  
237 sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi "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 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; 

 
1 adet 13+1,5 m3 Çöp Kamyonu, 3 adet  8+1,5 m3 Çöp Kamyonu, 1 adet Greyder, 1 adet 

Bekoloder, 1 adet Paletli Ekskavatör, 2 adet Damperli Kamyon (Çift çeker), 1 adet Silindir, 1 adet 
Açık Kasa Kamyonet, 1 adet Otobüs  39 Kişilik, 2 adet Arazöz 13 Ton Kapasiteli (otomatik kumandalı 
Sulama Sistemli) olmak üzere toplam  14 adet aracın alınmasına,  yapılacak iş ve işlemler için 
Belediye Başkanı’na yetki verilmesine, gereğinin dairesince yerine getirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar 
verildi. 
 
KARAR NO: 10 
 

Gündemin 13. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.12.2021 tarih ve 9552 
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”(28 KASIM 2020 tarihli resmi gazete yayınlanan 
521 sayılı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğine göre yeniden değerleme oranı 2020 Yılı yeniden 
değerleme oranı ( 9,11) 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, güneş 
enerjisi projesi, millet kıraathanesi, skate park yapımı, iş makinası alımı, 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 
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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 11.324.026,74TL (onbir Milyon Üçyüzyirmidört bin yirmialtı lira 
yetmişdört kuruş ) iç borçlanma için; ipotek karşılığı, gerektiğinde temlik verilmesi, kredi limiti 
oluşturulması, teminat mektubu alınması, 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 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 Red, İYİ Parti 
Grubunun 9 üyesi Red, AK Parti Grubunun 11 Üyesi + MHP Grubunun 5 üyesi ve Meclis Başkanının 
Kabul oyu ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. 
 
KARAR NO: 11 
 

Gündemin 14. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.12.2021 tarih ve 9607 
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 İklim Değişikliği 
Bakanlığının onayı ile yapılabilir” (28 KASIM 2020 tarihli resmi gazete yayınlanan 521 sayılı Vergi 
Usul Kanunun Genel Tebliğine göre yeniden değerleme oranı 2020 Yılı yeniden değerleme oranı ( 
9,11) 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, güneş enerjisi projesi, 
millet kıraathanesi, skate park yapımı, iş makinası alımı, 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 66.801.788,80TL (Atmışaltı milyon sekizyüzbir bin yediyüzseksensekiz lira 
seksen kuruş ) iç borçlanma % 10 geçtiği için ; ipotek karşılığı, gerektiğinde temlik verilmesi, kredi 
limiti oluşturulması, teminat mektubu alınması, 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 ve kredi kullanımına ilişkin yapılması gereken her türlü iş ve işlemler 
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için borçlanma yapılmasına ve borçlanma kararının uygulanması hususunda Belediye Başkanına 
yetki verilmesine, Belediye Meclis Üyelerinden  CHP Parti Grubunun 4 üyesinin Red, İYİ Parti 
Grubunun 9 üyesi Red, AK Parti Grubunun 11 Üyesi + MHP Grubunun 5 üyesi ve Meclis Başkanının 
Kabul oyu ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. 

 
KARAR NO: 12 
 

Gündemin 15. Maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğü’nün 27.12.2021 tarih ve 9534 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: 13 
 

Gündemin 16. Maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğü’nün 27.12.2021 tarih ve 9535 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: 14 
 

Gündemin 17. Maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğü’nün 27.12.2021 tarih ve 9536 sayılı 
teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  

 
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının K cetvelinde, Aylık Maktu Fazla Çalışma 

Ücretlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, Belediyelere ilişkin bölümler aşağıda belirtilmiştir. 
  
“Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (İktisadi 

İşletmeler Hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine 
bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten 
personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen 
ödenir.” denildiğinden; 

 
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının K cetvelinin III. Fazla Çalışma ücreti 

Başlıklı B, 1- bendinde yer verilen düzenlemelere göre "Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir 
belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 667 Türk Lirasını, 
geçemez.” denilmektedir. 

 
Aynı kanunun 3. Maddesinin a,b ve ç bentleri; 
a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde 

tedavi süresince, 
b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, 
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ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma 
durumlarında, ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile 
orantılı olarak ödenir.”  hükmü gereğince;  

 
Aynı kanunun 3. maddesinin a, b ve ç bentlerinin uygulanması ve Belediyemiz Zabıta 

personeline ödenebilmesi öngörülen Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti olan 667 Türk Lirasının 
ödenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 15 
 

Gündemin 18. Maddesinde yer alan Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 29.12.2021 tarih ve 9638  
sayılı teklifi ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
           

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin olarak Belediye 
tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması için, Belediyemiz 
bünyesinde Kişisel Veri Koruma komitesinin kurulması ve komitenin görev yetki ve sorumluluklarının 
belirlenmesi ve yönetmeliğin kabulü ile ilgili teklifin incelenerek rapora bağlanmak üzere İdari 
Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 16 
 

Gündemin 19. Maddesinde yer alan İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri adına Grup Başkan Vekili 
imzalı 04.01.2022 tarihli önerge ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
           
          Geri dönüşüm atıklarının, ekonomiye kazanımının sağlanması, çevre kirliliğinin 
engellenmesi ve okullara ek bir gelir sağlanmasına yönelik olarak, yerel yönetimlerin okullara bu 
geri dönüşüm kovalarının sağlanabileceği ile ilgili önergenin Eğitim, Kültür ve Turizm Komisyonu’na 
havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
        Ömer Faruk ÇELİK                          Ali ÖZYİĞİT                                 Engin ALTUN  
           Meclis Başkanı                             Meclis Kâtibi                                Meclis Kâtibi 
 

 

 

 


