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T.C. 
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü     
 
            

 
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 04.10.2019 Cuma 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: 86 
 
          Gündemin 1. Maddesinde yer alan açılış ve yoklama ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK açılış ile ilgili olarak, 2019/ Eylül 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 Selman KERESTECİ, Mehmet GÜZGÜLÜ, Ömer GERİTER 
ve Namık MAMALAR ’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 Selman KERESTECİ, Mehmet GÜZGÜLÜ, Ömer GERİTER ve Namık MAMALAR ’ın 
mazeretli sayılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde; Meclis üyesi Selman 
KERESTECİ, Mehmet GÜZGÜLÜ, Ömer GERİTER ve Namık MAMALAR ’ın mazeretli sayılmasına,  
 
           Gündemin 3. Maddesinde yer alan gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların 
gündeme alınması,  
 
            06.09.2019 tarihli Meclis toplantısı ile ilgili hazırlanmış olan 10 (On) adet gündem 
maddesinden sonra gelen 2 (İki) adet Önergenin gündeme alınarak gündemin 12 (Oniki) madde 
olarak görüşülmesine, 
 
           Gündemin 4. Maddesinde yer alan 06.09.2019 tarihli meclis toplantı tutanağı ile ilgili yapılan 
görüşme sonunda;  
 
            Belediye Meclisimizin 06.09.2019 tarihli meclis toplantı tutanağının kabulüne,  
 
            OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
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KARAR NO: 87 
  
           Gündemin 5. Maddesinde yer alan Plan Bütçe – İmar Karma Komisyonu’nun 20 – 27 Eylül 2019 tarih 

ve 2 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 

 

Plan Bütçe – İmar Karma Komisyonu’nun 20 - 27 Eylül 2019 Tarihli raporunda “ Necip ÇAM isimli 

vatandaşın dilekçesinde “Mülkiyeti Belediyenize ait tapu kayıtlarında Umumi Mahalleler adına kayıtlı 

651,00m² arsa vasıflı taşınmaz üzerinde Bayındırlık Mahallesi 1012 Sokak No:55 adresine kayıtlı evim 

bulunmaktadır. Evimin oturum alanı 120,00m² olup 160,00m² arsa alanı olarak yapı kayıt belgesi aldım. Söz 

konusu arsanın 160,00m²’ni 3194 sayılı kanuna istinaden satın almak istiyorum.” denilmektedir. 

 

Bahse konu Manisa İli, Şehzadeler İlçesi Bayındırlık Mahallesi 12 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz Manisa 

İli, Şehzadeler İlçesi, Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar Mahalleleri içerisinde bulunan 

yaklaşık 36,5 hektarlık alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

uyarınca 17/10/2016 tarihli ve 2016/9393 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen 13/11/2016 tarihli 29887 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Riskli Alan" içerisinde kalmaktadır. 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planında kısmen (A-2) Ayrık Nizam 2 kat konut alanı, kısmen de yol olarak planlanmıştır. 

 

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 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 belediye ye 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. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün E.200192 

sayılı ve İmar Barışı ve Riskli alan içerisindeki taşınmazın satışı konulu görüşüne göre; " … Diğer taraftan, 

aynı geçici 16’ncı maddenin 10’uncu fıkrasında yer alan "yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya 

kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir ..." hükmü uyarınca, kentsel dönüşüm yapılan alanda kalan 

ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılar için alınmış olan Yapı Kayıt Belgesi söz konusu yapıların 

yıktırılmasına engel teşkil etmeyecek ve bu yapılar Hazine veya Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde ise 

Hazine ve Belediyeye ait taşınmazlar dönüşüm uygulaması çerçevesinde değerlendirileceğinden, dönüşüm 

uygulamasını yürüten idare uygun görmüyor ise, bu taşınmazların doğrudan satın alınması hakkını 

sağlamayacaktır. Ancak, dönüşüm uygulamasını yürüten idare taşınmazın Yapı Kayıt Belgesini alan yapı 

sahibine satılması yönünde karar alıp satış yapabilecektir. Ayrıca, kentsel dönüşüm alanında kalan bir yapı 

için 3194 sayılı Kanun uyarınca verilmiş bir idari para cezası söz konusu ise, yapı kentsel dönüşüm uygulaması 

çerçevesinde yıktırılmadan önce Yapı Kayıt Belgesi alınmak suretiyle yapı hakkındaki idari para cezasının 

iptalinin sağlanabileceği değerlendirilmektedir..." denilmektedir. 
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Plan ve Proje Müdürlüğüne 10/09/2019 tarih ve 29843 sayılı yazımız ile “Mülkiyeti belediyemize ait 

Bayındırlık Mahallesi 12 Ada 3 Parsel 651,00m² alana sahip arsamız üzerinde üçüncü bir şahsa ait 160,00m² 

arsa alanında 120,00m²’lik mesken mevcut olup yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında 

tebliğ gereği arsanın 160,00m²’lik kısmının satışı düşünülmektedir. Bahse konu taşınmazın 160,00m²’lik 

kısmının ifraz edilip edilmeyeceğinin tarafımıza bildirilmesini” talep edilmiş olup; 

Plan ve Proje Müdürlüğünün 10/09/2019 tarih ve 29901 sayılı yazısında “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 

15. Maddesinde; 

  

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun 

olarak öncelikle parselasyon planının yapılması esastır. 

 

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon 

planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilir.  

 

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin 

imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması şarttır.  

 

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununda belirtilen merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında 

veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskûn alanlar ile koruma 

amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar 

adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen 

şartlar aranmaz. 

 

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) Mevcut hâliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde; 

maliklerden birinin talebi üzerine veya doğrudan, parsel maliklerine kendi aralarında anlaşmaları için yapacağı 

tebliğden itibaren üç ay içerisinde maliklerce anlaşma sağlanamaması hâlinde, resen tevhit ve fiilî duruma 

göre ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir. İmar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen 

yerlerde yapılacak ifrazların, asgari cephe genişlikleri ve büyüklükleri yönetmelikte belirtilen esaslara göre 

tespit edilir. İmar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara 

izin verilmez." denilmektedir. 

 

Bahse konu parsel tesis kadastrosu sonucu oluşmuş kadastral parsel olup, Uygulama İmar Planına göre 

Parselasyon Planı yapılıp tescil edilmediğinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. Maddesine göre ifrazı 

mümkün değildir.”  denilmektedir. 

 

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına 10/09/2019 tarih ve 29860 sayılı yazımız ile “Mülkiyeti 

belediyemize ait Bayındırlık Mahallesi 12 Ada 3 Parsel 651,00m² alana sahip arsamız üzerinde üçüncü bir 

şahsa ait 160,00m² arsa alanında 120,00m²’lik mesken mevcut olup yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul 

ve esaslar hakkında tebliğ gereği arsanın 160,00m²’lik kısmının satın alınması talep edilmektedir. Bahse konu 

taşınmazın piyasa rayiç bedeline ihtiyaç duyulmaktadır.  Emsal teşkil edecek bilgi ve görüşün, Belediyemize 

gönderilmesi” talep edilmiştir. 

 

İlgili kanunlar, tebliğler ve görüşler incelenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci 

maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine 

veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan 

fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar 
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vermek.” hükmü gereği doğrudan satış talebi bulunulan taşınmazın günümüz rayiç bedelinin Manisa Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanlığının cevap yazısı geldikten sonra komisyonumuzca tekrar görüşülmesine karar 

verildiği, 

 

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının 19/09/2019 tarih ve 12416 sayılı yazısında “Bayındırlık Mahallesi 

12 Ada 3 Parselde 651,00m² alana sahip arsa üzerinde 120,00m²’lik alanın mesken olduğu belirtilmiştir. Söz 

konusu arsa vasıflı taşınmaz üzerinde kain alan için idarenizce yapılacak işlemlere esas metrekare birim fiyatı 

asgari 700,00TL azami 750,00TL olarak tespit edilmiştir.” Denilmektedir. 

 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından yapılan piyasa araştırmasında Şehzadeler İlçesinde bulunan 

emlakçılardan alınan m² rayiç değeri 725,00TL ve 730,00TL olarak tespit edilmiştir. 

 

Yapılan değerlendirme sonucunda; ilgili tüm kanun, tebliğ, görüşler ve yapılan rayiç değer 

araştırmaları göz önünde bulundurularak mülkiyeti belediyemize ait Bayındırlık Mahallesi 12 Ada 3 Parsel 

651,00m²’lik arsa Plan ve Proje Müdürlüğünün 10/09/2019 tarih ve 29901 sayılı yazısında “ifrazı mümkün 

değildir” denildiğinden (160/651) hisse oranı 160,00m²’lik kısmı dilekçe sahibi 37174906906 T.C. kimlik 

numaralı Necip ÇAM isimli vatandaşa 3194 sayılı İmar Kanununun 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 160,00m² x 765,00TL/m² = 122.400,00TL bedel ile doğrudan satılması uygun bulunduğuna” 

dair komisyon raporuna satış iş ve işlemleri için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi 

eklenerek komisyon raporunun ekli şekliyle kabulüne, Meclis Üyelerimizden İYİ Parti Grubunun 8 üyesinin 

Red, AK Parti Grubunun 9 Üyesi + MHP Grubunun 6 üyesi + CHP Grubunun 4 üyesi ve Meclis Başkanının 

Kabul oyu ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. 

 

   
KARAR NO: 88 
 
 Gündemin 6. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 17 – 24 Eylül 2019 tarih ve 8 sayılı 
raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
        
      Adakale, Dere, İshak Çelebi ve Saruhan mahallelerinde muhtelif ada ve parsellerde 1/5000 
ölçekli Nazım İmar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2018 tarih ve 354 sayılı kararıyla 
kabul edilmiştir. Söz konusu alanın bir kısmının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Belediye 
Meclisimizin 06.02.2019 tarih ve 13 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 
 
 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan Adakale, Dere, İshak Çelebi ve Saruhan 
mahallelerinde 1460-1461 nolu adalar ve çevresinde Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ve belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü 
tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerileri incelenmiş olup,  
 
          Söz konusu alanda Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlatılan 1/1000 ölçekli İmar planı, plan 
notları ve plan açıklama raporunun (PİN:UİP-39151 Plan İşlem Numaralı) 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: 89 
 
 Gündemin 7. Maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.09.2019 tarih ve 30123 
sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
          Belediyemiz Meclisi 06.09.2019 tarih ve 79 sayılı kararı ile İlçemizin Sancaklı İğdecik, 
Sancaklı Kayadibi, Sancaklı Uzunçınar ve Sancaklı Bozköy Mahallelerinde yapılacak olan 
kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere her Mahalle için seçilecek olan 6 (Altı) adet bilirkişinin 
belirlenmesi konusunda ilgili Mahalle kahvehanelerine bilgilendirme yazıları asılmasına, 
hazırlanan belgelerin ve evrakların Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesine müteakip konunun 
tekrar Belediye Meclisine getirilip görüşülmesine karar verildiği, 
 
         Söz konusu karara istinaden gerekli çalışmalar tamamlanmış olup İlçemiz Sancaklı İğdecik, 
Sancaklı Kayadibi, Sancaklı Uzunçınar ve Sancaklı Bozköy Mahallelerinde yapılacak olan 
kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere her Mahalle için tespit edilmiş olan aşağıda adı – 
soyadı, T.C. kimlik numarası, GSM numarası, doğum tarihi ve adres bilgileri yazılı olan 6 (altı)’şar 
adet bilirkişilerin 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 3. Maddesi ve Kadastro Bilirkişileri Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre seçilmesine OYBİRLİĞİ ile karar veridi. 
 

Adı Soyadı T.C. Kimlik No Telefon D. Tarihi Adres 

Mehmet TURGUT 34133009586 5063365761 1961 Sancaklı Bozköy 

H. İbrahim KOCA 30056145486 5512304947 1969 Sancaklı Bozköy 
Mehmet KOCAGÖBEK 32024079816 5385629842 1953 Sancaklı Bozköy 
Fahri DAĞDEVİREN 37024913122 5367727227 1967 Sancaklı Bozköy 
Ahmet COŞKUNER 56575261586 5366901150 1969 Sancaklı Bozköy 
Ali İhsan YILDIRIM 33875018184 5333784453 1958 Sancaklı Bozköy 

Ziya SELEK 57199240748 5353267734 1970 Sancaklı Uzunçınar 

Ahmet KAHRAMAN 57790221092 5368643165 1960 Sancaklı Uzunçınar 
Yunus BİNİCİ 57892217696 5362882069 1966 Sancaklı Uzunçınar 
Mesut ÖZER 57574228224 5376858606 1971 Sancaklı Uzunçınar 
Ahmet KAYA 57412233670 5375931466 1966 Sancaklı Uzunçınar 
Vasfi COŞKUNER 56623259974 5369588907 1958 Sancaklı Uzunçınar 
Abdullah SEVGİLİ 61384101240 5324624518 1952 Sancaklı Kaydibi 

Mevlüt GÖRGÜLÜ 62002080626 5358661221 1974 Sancaklı Kaydibi 
Hamdi ARSLAN 60424133272 5362986583 1960 Sancaklı Kaydibi 
Ali KAYA 62725056564 5052052490 1971 Sancaklı Kaydibi 
Yusuf GÜNER 62239072708 5385496817 1961 Sancaklı Kaydibi 
Ahmet ÜZER 61627093172 5372402034 1970 Sancaklı Kaydibi 
Eyüp ÖZMEN 17048579078 5357079350 1963 Sancaklı İğdecik 

Mehmet ATAY 10838786090 5333386669 1944 Sancaklı İğdecik 
Ali ÖZMAN 63940016098 5330358042 1962 Sancaklı İğdecik 
Halit ATAY 10811786956 5326581358 1975 Sancaklı İğdecik 
Adnan COŞKUN 13664691804 5365650907 1966 Sancaklı İğdecik 
Mestan AKKAŞ 10064811832 5342485438 1966 Sancaklı İğdecik 
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KARAR NO: 90 
 
 Gündemin 8. Maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 25.09.2019 tarih ve 
30812 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 2020 Yılına ait Performans Programı 
ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere tüm komisyonlara (İmar- İdari- Plan Bütçe- 
Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Hizmetler- Eğitim, Kültür ve Turizm – Sosyal Yardım Yaşlı Engelli 
Çocuk Kadın - İlçe Ekonomisi Esnaf Sanatkarlar Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkiler 
Komisyonu) havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
  

 

KARAR NO: 91 

   Gündemin 9. Maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.09.2019 tarih ve 
30875 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. maddesi, Mahalli İdareler ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24. maddesi 
doğrultusunda hazırlanan Belediyemizin 2020 Mali Yılı ve izleyen iki yılın tahmini bütçesi ile ilgili 
teklifinin incelerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine 
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
 
 
 
KARAR NO: 92 
 
 Gündemin 10. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24.09.2019 tarih ve 
30697 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
            İlçemiz Karaağaçlı Mahallesi 3317 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı 
değişikliği ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na havale 
edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
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KARAR NO: 93 
 
   Gündemin 11. Maddesinde yer alan Belediyemiz Meclis Üyeleri Şenol ÖZKAYA, Mehmet 
ÖZYÖRÜK ve Nesrin DÖNMEZ imzalı Önerge ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 
             Baba tarafı Manisa ili Şehzadeler ilçesi Yeni Mahmudiye Mahallesinden olan, Kendisi 
Manisa da dünyaya gelen, ilköğretimini Çağatay ULUÇAY okulunda yapan, tüm Türkiye ’ye hatta  
Dünya’ya umut olan, bizlere verdiği umudun hiç bitmemesi için Belediyemize ait Sosyal ve Kültürel 
bir alana Neslican TAY isminin verilmesi konusundaki önerge ile ilgili olarak  
 
             Meclis Başkanı, Meclis üyelerine; Neslican kardeşimizin kanser hastalığı ile ilgili dillere 
destan vermiş olduğu mücadelenin hem ülkemize hem de dünyada örnek teşkil eden bir davranış 
sergilediği görülmüştür. Ancak Takdiri İlahi neticesinde kardeşimiz vefat etmiştir. Konu ile ilgili 
özellikle o bölgede kurumumuzca yapılacak olan çalışmalar sonucunda oluşturulacak Sosyal ve 
Kültürel bir alana Neslican TAY isminin verilmesinin değerlendirilmesine, konunun dairesince 
takibinin yapılmasına karar verildi.  
 
 
KARAR NO: 94 
 
           Gündemin 12. Maddesinde yer alan Belediyemiz Meclis Üyeleri Şenol ÖZKAYA, Mehmet 
ÖZYÖRÜK ve Nesrin DÖNMEZ imzalı Önerge ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 

            Manisa ili Şehzadeler ilçesi adından da anlaşılacağı üzere Tarih, Kültür ve Doğal Yaşam 
Ögeleri ile dolu bir şehirdir. Bizlerde Meclis olarak bunu yaşatmak ve ilerletmek zorundalığımız ve 
sorumluluğumuz vardır. Onun içindir ki çoğu belediyede olan Turizm ve Doğal Hayat Komisyonunun 
bizim Belediyemizde de olmasını istediklerine dair önergenin reddi ilgili yapılan oylama neticesinde;  
          

 Turizm ve Doğal Hayat Komisyonunun kurulmasının Reddine, Meclis Üyelerimizden İYİ Parti 
Grubunun 8 üyesinin Red, AK Parti Grubunun 9 Üyesi + MHP Grubunun 6 üyesi + CHP Grubunun 
4 üyesi ve Meclis Başkanının Kabul oyu ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. 
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