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T.C. 
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü 
 
 

Şehzadeler Belediye Meclisinin 2. seçim dönemi, 4. toplantı yılına ait Temmuz ayı 
toplantısı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 07.07.2022 Perşembe 
günü saat 17.00’de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ömer Faruk 
ÇELİK Başkanlığında toplandı. 

 
KARAR NO: 107  
 

Gündemin 1. Maddesinde yer alan açılış ve yoklama ile ilgili bir dakikalık saygı 
duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Belediye Başkanı 2022/Haziran ayında yapılan 
hizmetler konusunda meclis üyelerine bilgilendirme yaptıktan sonra yoklama yapılması için 
meclis kâtibi Engin ALTUN’ a söz hakkı verdi.  
 
          Meclis Kâtibi Engin ALTUNyoklama listesinde bulunan toplam 31 (Otuz bir) Meclis 
üyesinin ismini teker teker okudu.  
 
           Gündemin 2. Maddesinde yer alan mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Meclis 
üyeleri Cem ŞİMŞEK, Abdürrahim DEMİREZEN, Şenol ÖZKAYA ve Ömer GERİTER’in 
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 Cem ŞİMŞEK, Abdürrahim DEMİREZEN, Şenol ÖZKAYA ve Ömer 
GERİTER’in mazeretli sayılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde; Cem 
ŞİMŞEK, Abdürrahim DEMİREZEN, Şenol ÖZKAYA ve Ömer GERİTER’in mazeretli 
sayılmasına,  
 
           Gündemin 3. Maddesinde yer alan gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların 
gündeme alınması,  
 
            07.07.2022 tarihli Meclis toplantısı ile ilgili hazırlanmış olan 11 (Onbir) adet gündem 
maddesinden sonra, dairesinden gelen 1 adet teklifin gündeme alınmasına ayrıca Meclise 
sunulan 4 adet önergenin okutulduktan sonra gündeme alınmamasına, gündeme alınmayan 
önergelerin dairesi tarafından değerlendirilmesine, gündemin 12 (Oniki) madde olarak 
görüşülmesine, 
 
            Gündemin 4. Maddesinde yer alan 03.06.2022 tarihli meclis toplantı tutanağı ile ilgili 
yapılan görüşme sonunda;  
 
            Belediye Meclisimizin 03.06.2022 tarihli meclis toplantı tutanağının kabulüne,  
 
            OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
 



 

2 
 

 
KARAR NO: 108 

 
Gündemin 5. Maddesinde yer alan Tarım, HayvancılıkveKırsalHizmetler - 

SosyalYardımYaşlıEngelli – İlçeEkonomisiEsnafSanatkârlarSivilToplumKuruluşları, 
Halklaİlişkiler – YeşilayveBağımlılıklaMücadele – Kadın AileveÇocuk – İdari - Eğitim Kültür 
ve Turizm- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Karma Komisyonlarının21.06.2022 tarih ve 4 sayılı 
raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  

 
İlçe sınırlarımız içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın Sosyo-ekonomik durumlarının 

geliştirilmesi, eğitim, kültür alanında daha geniş imkânlara erişebilmesi, gençlerimizin ve 
çocuklarımızın madde bağımlılığından korunması ve uzaklaştırılması, kadına şiddet olaylarının 
önlenmesi ve en az seviyeye indirilmesi konularında topyekûn bir çalışma yapılarak gerek 
Resmi Kurumlar, gerekse Sivil Toplum Kuruluşları ile irtibat kurulup bu konularda neler 
yapılabileceği ile ilgili işbirliği yapılmasına dair verilen önerge kapsamında;  

 
18.05.2022 tarihli karma komisyon toplantısında alınan karara istinaden, bilgi edinmek 

amacıyla Sancaklıbozköy Kiraz Pazarına komisyon üyeleri ile birlikte bir ziyaret yapılmasına  
karar verilmiş olup bu ziyaret gerçekleşmemiş onun yerine Türk Kızılay’ı Manisa Şube 
Müdürlüğüne ziyaret yapılarak, yapılan etkinlikler ve faaliyetler hakkında bilgiler edinilmiştir. 
Ziyaretin çok verimli geçtiği, bilgi edinilmesi amacıyla Manisa AFAD ‘ a komisyon üyeleri ile 
birlikte bir ziyaret yapılmasına, ziyaret sonrasında konunun tekrar komisyonda 
değerlendirilmesine dair komisyon raporunun kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 109 

 
Gündemin 6. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 07.06.2022 tarih ve 19 sayılı 

raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  
 

Belediye Meclisimizin 03.06.2022 tarih 89 sayılı kararıyla “…Manisa Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 13.07.2021 tarih ve 388 sayılı ve 12.10.2021 tarih ve 567 sayılı kararları ile 
onaylanıp kesinleşen 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planlarına esas hazırlanan, 
İzmir - Manisa Devlet Yolu, Manisa - Akhisar Devlet Yolu, ve Manisa Turgutlu Devlet yollarının 
kesişiminde yer alan Manisa Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı ve çevresi, Manisa Otogarı ve 
Tren Garı bağlantı yollarını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile 
ilgili konunun tekrar komisyonda değerlendirilmesi…” kararı verilmiş olduğundan; 

 
Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube 

Müdürlüğü’nün 25.05.2022 tarih ve E-163147 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisi 
tarafından 14.03.2022 tarih ve 177 sayılı kararı ile kabul edilen, 22.03.2022-22.04.2022 
tarihleri arasında ilan edilen ve askı süresinde gelen itirazların değerlendirilerek bahse konu 
1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Manisa Otogar 
Farklı Seviyeli Kavşağı ve çevresi, Manisa Otogarı ve Tren Garı bağlantı yollarını içeren 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin Belediye Meclisimizde görüşülmesi 
bildirildiğinden komisyon gündeminde olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
önerisi ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına dair komisyon raporunun kabulüne OYBİRLİĞİ 
ile karar verildi. 

 



 

3 
 

 
 
KARAR NO: 110 
 

Gündemin 7. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu’nun 10.06.2022 tarih ve 18 sayılı 
raporu ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  

 
Aşağıçobanisa Mahallesi, Örnekköy Tapulama Sahası, 564, 565, 566, 567 ve 603 

Parsel numaralı taşınmazlarda, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Akaryakıt 
Satış İstasyonu, E: 0.15, H: 5,50” olarak planlanan alanda “İmalathane Tesis Alanı, E: 0.50, 
Yençok: 12,50 m”  olarak parsel maliki tarafından hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği teklifi komisyonumuzca incelenmiş; Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ 3. 
Bölge Müdürlüğü ve Manisa GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’den görüş alındıktan sonra konunun 
tekrar komisyonda değerlendirilmesine dair komisyon raporunun kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar 
verildi. 

 
KARAR NO: 111 
 

Gündemin 8. Maddesinde yer alan Plan Bütçe – İmar – İdari - Tarım, 
HayvancılıkveKırsalHizmetler - SosyalYardımYaşlıEngelli – 
İlçeEkonomisiEsnafSanatkârlarSivilToplumKuruluşları, Halklaİlişkiler – 
YeşilayveBağımlılıklaMücadele – Kadın AileveÇocuk – Eğitim Kültür ve Turizm- Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Karma Komisyonlarının29.06.2022 tarih ve 1 sayılı raporu ile ilgili yapılan 
görüşme sonunda;  
 
 İlçemizde ve Manisa merkezde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 
çevreci yatırımların Meclis Üyelerimiz tarafından yerinde incelenmesine dair verilen önergeye 
istinaden; 
 

İlimiz Yunusemre ilçesi Uzunburun Mahallesinde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi 
Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisine ziyaret gerçekleştirilmiş, tesis 
hakkında yetkililerden bilgi alınmıştır. Ziyaretin verimli geçmesi nedeniyle Manisa Atıksu 
Arıtma Tesisine de komisyon üyeleri ile ziyaret gerçekleştirilmesine, ziyaret sonrasında 
konunun tekrar komisyonda değerlendirilmesine dair komisyon raporunun kabulüne 
OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 112 
 

Gündemin 9. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.06.2022 tarih ve 
17838 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
            İlçemiz Karaoğlanlı Mahallesi, 3965 Parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlatılan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak 
üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 113 
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Gündemin 10. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.06.2022 tarih ve 
17955 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
Halıtlı Mahallesi 602 nolu parsel ile Sancaklı Çeşmebaşı Mahallesi 270 ve 410 nolu parsellere 
ait mevzi planlar ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na 
havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 114 
 

Gündemin 11. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.06.2022 tarih ve 
17958 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 
            Aşağı Çobanisa Mahallesi Turgutlu Karayolu üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğü 2. 
Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kavşak projesinin imar planına işlenmesi ile ilgili 
teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine 
OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
KARAR NO: 115 
 

Gündemin 12. Maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğü’nün 07.07.2022 tarih ve 18325 
sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda;  

 
07.07.2022 tarih ve 31889 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 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 
1080 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, 
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;  
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Aynı kanunun 3. maddesinin a, b ve ç bentlerinin uygulanması ve Belediyemiz Zabıta 
personeline ödenebilmesi öngörülen Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti olan 1080 Türk 
Lirasının ödenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 
 
 
 
 
        Ömer Faruk ÇELİK                          Ali ÖZYİĞİT                                 Engin ALTUN  
           Meclis Başkanı                             Meclis Kâtibi                                Meclis Kâtibi 


