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KARAR NO: 1 

İmar Komisyonu’nun İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.09.2022 tarihli Kırkağaç 

İlçe Merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

revizyonu ile ilgili raporlarına istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; İlçemiz merkezini 

kapsayan öneri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu paftalarının değerlendirilip 

onaylanması için Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 

KARAR NO: 2 

Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 

28.10.2022 tarihli Bakır Mahallesi 7398 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili raporlarına istinaden 

yapılan değerlendirme neticesinde; İlçemiz Bakır Mahallesi, 7398 parsel sayılı mülkiyeti 

Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerinde zeytin, ceviz, badem vb. ürünleri yetiştirmeye 

özendirme alanı, mesire/piknik alanı, paintball sahası ve oryantiring alanı yapılması için söz 

konusu taşınmazın Kırkağaç Belediyesi adına tahsis işlemlerinin başlatılması için konunun 

Belediye Meclisince değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 

KARAR NO: 3 

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Yazı işleri Müdürlüğü’nün 24.11.2022 tarih ve 10467 

sayılı Sözleşmeli Personel ücretleri ile ilgili raporlarına istinaden yapılan değerlendirme 

neticesinde; Belediyemizin bütçesi göz önüne alınarak sözleşmeli personel olarak 3 Adet 

Mühendis veya Şehir Plancısı 1 Adet Mimar, 2 Adet Ekonomist, 1 Adet Programcı, 1 adet 

Avukat, 1 adet Veteriner çalıştırılmasına ve çalıştırılacak sözleşmeli personel ücretlerinin 2023 

yılı için 8.506,80 TL olarak verilmesine oybirliği ile karar verildi. 

KARAR NO: 4 

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Yazı işleri Müdürlüğü’nün 24.11.2022 tarih ve 10468 

sayılı Zabıta personeline 2023 yılında uygulanacak fazla mesai ücretleri ile ilgili raporlarına 

istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; 2023 Yılı Bütçe Kanuna ekli K Cetvelinin (B) 

Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlıklı kısmında ”Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir 

belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 1.325,00 Türk 

Lirasını geçemez” denilmektedir.  
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Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele de 2023 yılında aylık 

olarak maktuen ödenmek üzere brüt 1.325,00.-TL fazla çalışma ücreti verilmesine oybirliği ile 

karar verildi. 

KARAR NO: 5 

İmar Komisyonu’nun Emlak İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2022 tarihli Atatürkçü 

Düşünce Derneğinin işyeri tahsis talebi ile ilgili raporlarına istinaden yapılan değerlendirme 

neticesinde; İlçemiz Kocamehmetağa Mahallesi 53 Sokak No:24 adresinde, tapunun 358 ada 

19 parsel sayılı mülkiyeti Kırkağaç Belediyesine ait taşınmaz üzerinde bulunan zemin kat 19 

nolu işyerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin e) bendi ve 75.Maddesinin d) 

bendi uyarınca, 5 yıl süreyi geçmemek üzere bedelsiz Kırkağaç Atatürkçü Düşünce Derneğine 

tahsis edilmesi ve konunun Belediye Meclisince değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 

KARAR NO: 6 

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.12.2022 tarih ve 10874 sayılı Denetim Komisyonu seçimi 

ve huzur haklarının görüşülmesi ile ilgili yazılarına istinaden yapılan değerlendirme 

neticesinde; Yapılan gizli oylama sonucunda; Denetim Komisyonuna, Belediye Meclis 

Üyelerinden Kemal TEKGÖZ, Taner ALTINDAĞ, Safettin SERTEL, Sami ACIREL ve Kemal 

KINIK seçilmiştir. 

         5393 sayılı Belediye Kanununun "Huzur ve İzin Hakkı" başlıklı 32. maddesinin ilk 

bendinde "Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün 

için, 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük 

tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı 

ödenir." denilmektedir.  

         Bu nedenle Denetim Komisyonu üyelerine; Belediye Başkanına ödenen aylık brüt 

ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 KARAR NO: 7 

 Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.12.2022 tarih ve 10875 sayılı İhtisas Komisyonlarının 

huzur haklarının görüşülmesi ile ilgili yazılarına istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; 

5393 Sayılı Belediye Kanununun “İhtisas Komisyonları” başlıklı 24. maddesi uyarınca 

Belediye Meclisince kurulan İhtisas Komisyonlarında görev alan Meclis üyelerine aynı 

kanunun “Huzur ve İzin Hakkı” başlıklı 32. maddesinde “Meclis başkan ve üyelerine, meclis 

ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca belediye başkanına 
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ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis 

tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” denilmektedir.  

          Bu nedenle İhtisas Komisyonu üyelerine; Belediye Başkanına ödenen aylık brüt 

ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 KARAR NO: 8 

 Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.12.2022 tarih ve 10876 sayılı Meclis günü ve tatil ayının 

belirlenmesi ile ilgili yazılarına istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 20. maddesinin 2.fikasında "Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, 

önceden kararlaştırdığı gün ve saatte toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde 

çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir." denilmektedir. 

     2023 yılı için Belediye Meclisinin her ayın ilk Çarşamba gününde toplanmasına ve Kasım 

ayının tatil ayı olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 KARAR NO: 9 

 Temizlik İşleri Müdürlüğünün 14.12.2022 tarih ve 10861 sayılı 2023 yılı tarımsal 

sulama tarifesi ile ilgili yazılarına istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; konunun bir 

sonraki meclis toplantısına kadar görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 

gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 KARAR NO: 10 

 Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarihli takas talebi ile ilgili yazılarına 

istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; Konunun bir sonraki meclis toplantısına kadar 

görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine oybirliği 

ile karar verilmiştir. 

 KARAR NO: 11 

 Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarih ve taşınmaz satışı ile ilgili yazılarına 

istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; Tüm mahallelerde satılması uygun olan yerlerin 

belirlenmesi için konunun bir sonraki meclis toplantısına kadar görüşülmek üzere İmar 

Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 KARAR NO: 12 

 Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün Siledik Mahallesi 101 ada 2 parsel ile ilgili yazılarına 

istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; TEDAŞ 12.Bölge Müdürlüğünün yazısında 

belirtilen direk yeri ve daimi irtifak hakkı bedellerinin 2023 yılı fiyatlarının güncellenmesi için 

ilgili müdürlük tarafından TEDAŞ 12.Bölge Müdürlüğüne yazı yazılmasına, yeni ücretler 

belirlendikten sonra konunun tekrar Belediye Meclisine getirilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 
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