
04/12/2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI 

MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 04/12/2020 TARİHİNDE YAPTIĞI 

OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR. 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye 

Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN,  Hüseyin BAYSAL, Hüseyin ÇELİK, Cavit 

YARALI, Gürcan CENGİZ,   Suat KARATAŞ, Ahmet GÖÇMEN, Adil KARADAĞ, Hasan AYDIR,  Mustafa 

ARGUZ, Cemal Gürsel MERTER, Ahmet Zeki BOZKAYA, Ali ÇELEMEN, Ali KARACA, İlhan UYKUN, 

Mustafa Ercan BİLGİÇ, Ramazan MURDAN, Eşref DOĞRUKIRAN, Bayram KARABAŞ, Bayram Gür DEMİR, 

Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Esat Raşit HAÇİN, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Ayşe OĞUZ’ un katılımı Özgür 

GÖKTOPRAK, ın mazeret belirterek katılmaması sonucu 1 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki 

BİLGİN tarafından oturum  açıldı.    

  

Gündemin 1. Maddesi  

Karar No: 94 

Özü: İzmir İli Konak İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, kültür, 

sanat ve spor gibi faaliyetler ve projeler geliştirmek, ihtiyaç fazlası araç, gereç, makine ve teçhizat bakımından 

yardımlaşmak, arsa, bina ve benzeri tesisler yapmak, yaptırmak gibi belediyecilik hizmetlerinin sağlanması 

amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin "p" bendi gereğince İzmir İli Konak İlçe Belediyesi ile 

Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına, oy birliği ile karar  verildi. 

Gündemin 2. Maddesi  

Karar No: 94 

Özü : 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle 

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Yönetmelik” teki (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik cetveline göre hazırlanan cetvelin onaylanmasına, 

kararın gereği için bir örneğinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 

Gündemin 3. Maddesi  

Karar No: 95 

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine 

ad vermek” ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi “Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı” 

başlıklı "cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi" hükümleri doğrultusunda İlçemiz Koldere 

Mahallesinde yeni oluşan 104 ada 19 parselin bulunduğu isimsiz sokağa  "Ali UZ" isminin verilmesine, 

kararımızın gereği için 5216 sayılı kanunun 7/g maddesine istinaden değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye 

Başkanlığına sunulmasına, oy birliği ile karar  verildi. 

Gündemin 4. Maddesi  

Karar No: 96 

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi “meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine 

ad vermek” ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi “ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı” 

başlıklı "cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi" hükümleri doğrultusunda İlçemiz 

Hacırahmanlı Mahallesi 4599 parsel numaralı taşınmazın önünde bulunan isimsiz sokağa "Mahmut ÇETİNEL" 

ismi verilmesine, kararımızın gereği için 5216 sayılı kanunun 7/g maddesine istinaden değerlendirilmek üzere 

Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmasına, oy birliği ile karar  verildi. 

Gündemin 5. Maddesi  

Karar No: 97 

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine 

ad vermek” ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi “Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı” 

başlıklı "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi" hükümleri doğrultusunda İlçemiz 

Saruhan mahallesi Eşref Ozan Sokak, Adalet Sokak arasında kalan ve mevcutta üzerinde Saruhan Mahalle 

Muhtarlığı Hizmet Biriminin bulunduğu Parka mahallenin eski sakinlerinden yardımseverliği ile bilinen Sefer 

ÖZLÜ'nün isminin verilerek "Sefer ÖZLÜ PARKI" olmasına, (10) ret oyuna karşılık (15) kabul oy ile oy 

çokluğuyla kabul  edildi.  

Gündemin 6. Maddesi (Ek Gündem 1) 

Karar No: 98 

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi "Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 

ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak 

hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, 

işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır” hükümleri 

çerçevesinde, Saruhanlı Devlet Hastanesinde belediyemiz bütçesinden bedelsiz olarak tadilat ve peyzaj 

düzenlenmesi yapılması, (8) ret oyuna karşılık (17) kabul oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 



  

Gündemin 7. Maddesi (Ek Gündem 2) 

Karar No: 99 

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine 

ad vermek” ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi “Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı” 

başlıklı "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi" hükümleri doğrultusunda İlçemiz 

istasyon Mahallesi Kurtuluş Sokakta bulunan ekli krokide yeri işaretli olan isimsiz parka Halil ERDEM isminin 

verilerek "Halil ERDEM PARKI" olmasına, (8) ret oyuna karşılık (15) kabul oy ile oy çokluğuyla kabul  edildi.  

Gündemin 8. Maddesi (Ek Gündem 3) 

Karar No:100  

Özü: Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 1 Adet Ambulansın (Hasta Nakil Ambulansın)Sağlık 

Bakanlığından talep edilmesine,  bu konuda belediyemiz ve ilgili kurumlar arasında protokol yapmak üzere 

Belediye Başkanına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

Gündemin 9. Maddesi (Ek Gündem 4) 

Karar No: 101 

Özü: Çin' in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs ( COVİD-19 ) hızla dünya genelinde yayılarak 

küresel bir salgın haline gelmiş, 11 Mart 2020 de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. 

Son yayınlanan 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve 18.10.2020 tarih 2020/130 nolu 

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı ile sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/ salonu, 

elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri ve halı sahaların faaliyetlerinin geçici olarak 

durdurulduğu ve yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyet göstermeyecekleri belirtilmiştir. Bu nedenle  5393  sayılı  

Belediye  Kanunun 13, 14 ve 15. maddelerine istinaden ilçemizde faaliyet gösteren esnaflarımızın zararlarını bir 

nebze de olsa azaltılabilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere  ve  müracaat  esasına  dayalı  olarak  başvuru 

dilekçesine  istinaden  500,00 TL. nakdi yardımının banka hesaplarına yatırılmasına, oy birliği ile karar verildi. 

 

 

Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                    Gürcan CENGİZ 

Belediye Başkanı                          Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi 


