
$EHZADELER 
BELEDiYESi 

Sayın Belediye Meclis Üyesi 

Belediyemiz Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. Toplantı  y ı lına ait Haziran ay ı  toplantısı, 5393 Sayı lı  
Belediye Kanunu'nun Meclis Toplantısı  başlıklı  20. Maddesi gereğince 15/06/2020 Pazartesi günü, saat 
18.00'de Manisa Kültür Merkezi içerisindeki Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek 
üzere toplanacaktı r. 

Belirtilen gün ve saatte toplantı ya teşrif etmenizi rica ederim. 11/06/2020 

Öme 	k ÇELİK 
Belediye Başkanı  

GÜNDEM:  

Aç ı lış  ve Yoklama. 

Mazeretleri nedeniyle toplantıya katı lamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi. 

Gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakları n gündeme alınması. 

02.03.2020 tarihli meclis toplantı  tutanağının görüşülmesi. 

KOMİ SYON RAPORLAR!: 

ilçe Ekonomisi Esnaf — Sanatkarlar, Sivil Toplum Kuruluşları  ve Halkla İ lişkiler — imar Karma 
Komisyonu'nun 12-24 Mart 2020 tarih ve 2 sayı lı  ( Belediyemiz s ı nırları  dahilinde muhtelif 
mahallelerde park, bahçelere, sevgi yollarma kişi veya kuruluşların mevcut işyerlerinin ön yada yan 
cephelerine masa sandalye atmak ve boş  alanların geçici kullanmak sureti ile işgal taleplerinin 
değerlendirilmesi amacı yla günümüz şartlarına uygun işgal sınırlarının belirlenmesi ) ile ilgili 
Raporu. 

Bütçe — idari Karma Komisyonu'nun 18.03.2020 tarih ve 9 sayı lı  ( Tekeliler Mahallesi 1664 parselde 
kayıtlı  taşınmaz idaremize sportif faaliyetlerde kullanı lmak üzere tahsis edilmiş  olup, sportif 
faaliyetlere ilişkin hizmet giderlerinin kullanıc ı lardan karşı lanması  için hizmet bedeli olarak Günlük, 
haftalık ( Hafta içi — Hafta Sonu ayrı  ayrı  ) ve aylık şeklinde ücret tarifesinin belirlenmesi) ile ilgili 
Raporu. 

imar Komisyonu'nun 10.03.2020 tarih ve 2 sayılı  ( Karaağaçlı  Mah. 3427 Parselde Mülga Karaağaçlı  
Belediye Meclisinin 01.08.2006 tarih ve 58 say ı lı  Kararı  ile kabul edilen imar Planı nın iptali) ile ilgili 
Raporu. 

idari Komisyonu'nun 18.03.2020 tarih ve 1 (Belediyemiz ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunması  
için ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde, yardımların dağıtı lması, yardım miktarının tespitinde, 
Sosyal Yardı mlaşma Komisyonundaki, komisyon üyeleri tarafından belirlenmesi) ile ilgili Raporu. 

idari Komisyonu'nun 18.03.2020 tarih ve 2 (Belediyemizde, Madde bağımlı lığı, Tütün ve Alkol 
bağımlılığı, Kumar ve Teknoloji bağımlı lığı  ile ilgili komisyon kurulması  ) ile ilgili Raporu. 

10- Plan Bütçe Komisyonunun 18.03.2020 tarih ve 6 sayı lı  ( Pazarc ı lar Odasının, Şehzadeler 
Belediyesine Ödediği 2020 yı lı  aylık işgaliye bedelinde indirim yapı lması ) ile ilgili Raporu. 
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TEKLİFLER:  

Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 05.06.2020 	tarih ve 45309 sayı lı  (Şehzadeler Belediye 
Başkanlığı 'nın 2019 Yılına ait Faaliyet Raporu) ile ilgili teklifi. 

Denetim Komisyonu tarafından 19 Mart 2020 tarihinde hazı rlanan Belediyemizin 2019 yı lına ait Gelir 
ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin incelenmesine dair raporu ile ilgili 
bilgilendirme. 

Yazı  İşleri Müdürlüğü'nün 13.03.2020 tarih ve 42228 sayı lı  (Encümen Üyesi Seçimi) ile ilgili teklifi. 

Yazı  İşleri Müdürlüğü'nün 13.03.2020 tarih ve 42222 sayı lı  (ihtisas Komisyonlarına "imar- idari- Plan 
Bütçe- Tarım, Hayvancı lık ve Kırsal Hizmetler- Eğitim, Kültür ve Turizm Komisyonu — Sosyal Yardı m 
Yaşlı  Engelli Çocuk Kadın Komisyonu — ilçe Ekonomisi, Esnaf Sanatkârlar, Sivil Toplum Kuruluşları  
ve Halkla İ lişkiler Komisyonu" Üye Seçimi) ile ilgili teklifi. 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 12.03.2020 tarih ve 42231 sayı lı  (Milli Eğitim Bakanlığı  tarafından 
ilkokul yapılmak üzere Belediyemizden talep edilen Kuşlubahçe Mahallesi 922 ada 195 parselde 
kayıtlı  2.649,25m2'lik taşınmazdaki 302,06m2'lik hissemiz ile Akpınar Mahallesi 2001 ada 3 parselde 
kayıtlı  5.031,00m2'lik taşınmazdaki 1.278,00m2'lik hissemizin tahsis edilip edilmeyeceği konusunda 
Şehzadeler Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi. ) ile ilgili teklifi. 

Emlak ve İ stimlak Müdürlüğü'nün 23.03.2020 tarih ve 42941 sayılı  ( Nurlupı nar Mahallesi 302 
Sokakta bulunan yeşil alan içerisine yapı lacak olan büfenin kiralama karşılığı  yapı lıp — 
yapı lmayacağı  ve kira süresinin belirlenmesi) ile ilgili teklifi. 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 23.03.2020 tarih ve 42933 sayı lı  ( Nurlupınar Mahallesi 331 sokak 
Pazar yeri yanında bulunan yeşil alan içerisine yapı lacak olan büfenin kiralama karşılığı  yapı lı p — 
yapı lmayacağı  ve kira süresinin belirlenmesi) ile ilgili teklifi. 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 01.06.2020 tarih ve 45104 sayılı  ( Mülkiyeti belediyemize ait 
Bayındırlık Mahallesi 7 ada, 5 parsel 452,00 m2'lik yüzölçümlü hane vasıflı  taşınmazın satılıp - 
satı lmayacağı) ile ilgili teklifi. 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 01.06.2020 tarih ve 45098 sayı lı  ( Mülkiyeti belediyemize ait 
Bayındırlık Mahallesi 7 ada, 7 parsel 264,00 m2'lik yüzölçümlü hane vasıflı  taşınmazın satı lıp - 
satılmayacağı ) ile ilgili teklifi. 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 04.06.2020 tarih 44204 sayı lı  ( Belediyemizin mülkiyetinde veya 
tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların 
17.04.2020 tarihli 31102 sayılı  Resmi Gazete de yayımlanan 7244 Sayılı  Yeni Covid-19 salgını nın 
ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltı lması  hakkında kanun ile bazı  kanunlarda değişiklik 
yapı lmasına dair kanununun bazı  alacakların ertelenmesi, alınmaması  veya yapı landırı lması  başlığı  
altı ndaki 1. Maddesinin ç bendi gereğince karar alı nması ) ile ilgili teklifi. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29.04.2019 tarih ve 44184 sayılı  (2019 Mali Yı lı  Gelir-Gider Kesin 
Hesabı ) ile ilgili teklifi. 

Özel Kalem Müdürlüğü'nün 10.06.2020 tarih ve 45556 sayı lı  ( Şehzadeler Mühendislik Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. tarafından yapılacak olan 2019 yılı  Olağan Genel Kurul toplantısı na Şehzadeler Belediye 
Başkanlığı 'nı  temsilen bir Belediye Meclis Üyesinin Yetkilendirilmesi ) ile ilgili teklifi. 

Sosyal Yardı m işleri Müdürlüğü'nün 10.06.2020 tarih ve 45572 sayı lı  (Sosyal Yardım Yönetmeliği'nin 
11 nci maddesi gereği oluşturulan Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunda, görev almak üzere 
Meclis Üyeleri arasından gönüllülük esasına göre bir Meclis Üyesinin seçilmesi) ile ilgili teklifi. 
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Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün 10.06.2020 tarih ve 45554 sayılı  ( Covid-19 salgı nı  
nedeniyle 16/03/2020 tarihinde kapatı lan Belediyemize bağlı , Kreş  ve Gündüz Bakımevi ücretinin 
tahakkuk ve tahsilat işlemi hakk ı nda karar alınması) ile ilgili teklifi. 

Kültür ve Sosyal Yardı m İş leri Müdürlüğü'nün 10.06.2020 tarih ve 45562 sayı lı  ( Covid-19 salgı nı  
nedeniyle 16/03/2020 tarihinde kapatı lan Belediyemize bağlı, Kadın Spor Merkezi ücretinin 
tahakkuk ve tahsilat işlemi hakk ı nda karar alınması ) ile ilgili teklifi. 

İ nsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü'nün 13.05.2020 tarih ve 44578 sayılı  ( Belediyemizde görev 
yapan 657 say ı lı  Devlet Memurları  Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 say ı lı  Belediye Kanunun 
49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele yetkili sendika aracı lığıyla sosyal 
denge tazminatı  ödenmesi için toplu iş  sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki 
verilmesi) ile ilgili teklifi. 

Zabı ta Müdürlüğü'nün 11.06.2020 tarih ve 45604 say ı lı  ( COVİD -19 salgı nı  süreci göz önüne alı narak 
esnafımızın talepleri doğrultusunda geçici işgaliye bedellerinin düşürülüp — düşürülmeyeceği ) ile 
ilgili teklifi. 

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 11.06.2020 tarih ve 45621 sayı lı  ( Çarşı  Mahallesi, Çeşnigir Camii'nin 
güneyinde yer alan 270 nolu adada hazırlatı lacak olan "1/5000 ölçekli koruma Amaçlı  Nazım imar 
Planı  ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı  Uygulama imar Planı  Değişikliği 'nin Büyükşehir Belediye 
Meclisi tarafından eş  zamanlı  olarak onaylanması  için 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı  Uygulama imar 
Planı  Değişikliğini onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisi'ne verilip — verilmeyeceği) ile ilgili 
Teklifi. 

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 42622 say ılı  (Şehzadeler Belediyesinin 2019- 2024 
yı lları nı  kapsayan 5 Yı llı k imar Programı ) ile ilgili teklifi. 

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 42613 sayılı  ( Tilkisüleymaniye Mahallesi 102 ve 
103 adalar için hazı rlanan 1/1000 ölçekli imar Planı  Değişikliği) ile ilgili teklifi. 

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.06.2020 tarih ve 45054 sayı lı  (Adakale Mahallesi, 1460 ve 1461 
Adalar ve Çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı, Plan Notları  ve Plan Aç ı klama 
Raporuna ilişkin aski süresi içinde parsel sahipleri tarafı ndan yapı lan itirazIarın karara bağlanmas ı ) 
ile ilgili teklifi. 
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