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T.C. 

T U R H A L 

BELEDİYE MECLİSİ 

 

 

Toplantının Yılı-Ayı  : 2017-Nisan   Toplantının Tarihi :03.04.2017 

Birleşim   :1    Toplantının Günü :Pazartesi 

Oturum   :1 

 

 Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarihi Pazartesi günü saat 14.
00

’da meclis toplantı salonunda yapmıĢ 

olduğu Nisan ayına ait meclis toplantı tutanağıdır. 

 

 

 Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER başkanlığında 03.04.2017 Pazartesi günü 

saat 14.
00’

da meclis toplantı salonunda yoklama cetvelinde imzaları bulunan üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

----Yoklama,AçılıĢ, Saygı DuruĢu ve Ġstiklal MarĢı  

----Mart Ayı Olağan ve Olağanüstü Toplantı Tutanaklarının  Okunması ve  Oylanması 

----Önerge ve Tekliflerin Kabulü 

 

GÜNDEM: 

1. Encümene Üye Seçimi 

2. Ġhtisas Komisyonlarının Belirlenmesi ve Üye Seçimi 

3. Ġmar Plan Tadilat  Talebinin GörüĢülmesi 

4. Ġmar Komisyonu Raporunun GörüĢülmesi 

5.Turhal-Çaylı Kent Ormanı Alanının Belediye BaĢkanlığımızca Satın alınması veya  

      Kiralanması  Talebinin GörüĢülmesi 

6.Denetim Komisyonu Raporunun GörüĢülmesi 

7. Ücret ve Tarife Komisyonu Raporunun GörüĢülmesi 

8. TaĢınmaz Mal SatıĢ Talebinin GörüĢülmesi 

9. 2016 Yılı Kesin Hesabının GörüĢülmesi 

10. ġehiriçi Minibüs Kart Dolum Ücretlerinin Belirlenmesi Talebinin GörüĢülmesi 

11. Ön Ödemeli Elektronik Su  Sayacı Alımı Talebinin GörüĢülmesi 

12. Kadastro BilirkiĢisi Seçimi Talebinin GörüĢülmesi (Hacılar Mahallesi) 

13. Memur ve Hizmetli Olmayanlara Uygulanacak Yol ve Gündeliğin Belirlenmesi Talebinin  

      GörüĢülmesi 

14. Müdürlük Ġptal-Ġhdas Talebinin GörüĢülmesi 

15. 2016 Yılı Faaliyet Raporunun GörüĢülmesi 

 

 ÖNERGE 

16- Alt Geçide Ġsim Verilmesi (Alparslan TürkeĢ Alt Geçidi) 

17- Turhal Gençlik Grubu Derneği Ortak Sosyal Projeler Ġçin Belediye BaĢkanı Yılmaz BEKLER' e Yetki 

Verilmesi 

18- Yurt DıĢı Teknik Ġnceleme Gezisi 

 

 BaĢkanlık divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. AK Parti meclis üyesi Osman KUġ ve M.H.P. 

meclis üyeleri Erol AYTEN ile Eyüp TOP' un toplantıya katılmadıkları görüldü. AçılıĢ konuĢması ve saygı 

duruĢunun ardından Ġstiklal MarĢı okundu.  

 Meclis baĢkanı tarafından 2017 yılı Mart ayına ait olağan ve olağanüstü meclis toplantı karar 

tutanaklarının kabulü meclisin onayına sunuldu, tutanaklarda maddi hata bulunmadığı ve tutanakların kabulü 

yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 Meclis baĢkanı tarafından gündemin 14. sırasında bulunan " Müdürlük Ġptal-Ġhdas Talebinin 

GörüĢülmesi " konulu gündem maddesinin mevzuatın müsaade etmemesinden dolayı gündemden 
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çıkarılması teklifi meclisin onayına sunuldu, söz konusu gündem maddesinin gündemden çıkarılmasına 

oybirliğiyle karar verildi. 

 Meclis baĢkanı tarafından meclis üyelerine herhangi bir önergelerinin olup olmadığı soruldu. Meclis 

baĢkanı kendisine ait olan bir önergesi olduğunu meclise duyurarak katip üyelere okunması için teslim etti. 

Alparslan TÜRKEġ bulvarı üzerinde bulunan alt geçide "Alparslan TÜRKEġ Alt Geçidi Ġsminin Verilmesi" 

ne iliĢkin önergenin gündemin 15. maddesi olarak görüĢülmesi oybirliğiyle kabul edildi. AK Parti meclis 

üyeleri Gürbüzhakan ALPARSLAN, Yusuf GENĠġ ve Yahya BÜLBÜL tarafından verilen " Turhal Gençlik 

Grubu Derneği Ortak Sosyal Projeler Ġçin Belediye BaĢkanı Yılmaz BEKLER' e Yetki Verilmesi" konulu 

önerge katip üye tarafından okundu, önergenin gündemin 16. maddesi olarak görüĢülmesi oybirliğiyle kabul 

edildi.Yine AK Parti meclis üyeleri Gürbüzhakan ALPARSLAN, Yusuf GENĠġ ve Yahya BÜLBÜL 

tarafından verilen "Yurt DıĢı Teknik Ġnceleme Gezisi" konulu önerge katip üye tarafından okundu, 

önergenin gündemin 17. maddesi olarak görüĢülmesi oybirliğiyle kabul edildi. BaĢka önerge ve teklif 

bulunmadığından gündem maddelerinin görüĢülmesine geçildi. 

 

KARAR NO 43: Encümene Üye Seçimi  

  

 5393 sayılı Belediye Kanununun " Belediye Encümeni " baĢlıklı 33/b maddesinde "Belediye 

encümeni, belediye baĢkanının baĢkanlığında .....belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl 

için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baĢkanının birim amirleri arasından 

bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beĢ kiĢiden oluĢur. " hükmü ve Belediye Meclisi ÇalıĢma 

Yönetmeliği' nin " Encümene Üye Seçimi" baĢlıklı 20.maddesinde ise "Meclis, mahalli idareler seçiminden 

sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından gizli oyla Kanunda belirtilen sayıda encümen üyesini seçer. 

Seçilen bu üyeler gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapar ve her yıl o ayda encümen seçimleri yenilenir. 

Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.Encümene üye seçimi nisbî çoğunluk ile yapılır. Seçimde oy 

pusulalarına seçilecek üye sayısından fazla isim yazılması halinde oy pusulası geçersiz sayılır. Oylarda 

eĢitlik halinde ad çekmeye baĢvurulur...." hükmü bulunmaktadır. 

 Bu hükümler doğrultusunda Turhal Belediye BaĢkanlığında 1 (Bir) yıllığına görev yapacak 2 (Ġki) 

encümen üyesinin gizli oyla seçilmesi için meclis baĢkanı tarafından meclis üyelerine encümen üyeliğine 

aday olmak isteyenlerin olup olmadığı soruldu ve aday olmak isteyenlerin ismini yazdırmaları 

istendi.Encümen üyeliği için AK Parti grubundan meclis üyesi Celal YEL ve Yahya GÖKTAġ aday 

olduklarını açıkladılar. Diğer partilere mensup meclis üyelerinden encümen üyeliği için aday çıkmadı ve 

gizli oylama iĢlemine geçildi. BaĢkanlık divanınca mühürlenmiĢ olan zarflar ve oy pusulaları meclis 

üyelerine dağıtıldı ve sonrasında toplanarak katip üyelere teslim edildi. Katip üyeler tarafından zarflar 

sayıldı ve sayım sonucunda toplam kullanılan oy sayısının 23 (Yirmiüç) olduğu tespit edilerek oy 

pusulalarının sayımına geçildi. Oy pusulalarının sayımı sonucunda kullanılan oyların geçerli olduğu, 

encümen üyeliğine aday olan AK Parti meclis üyesi Celal YEL 23 (Yirmiüç) ve AK Parti meclis üyesi 

Yahya GÖKTAġ 23 (Yirmiüç) geçerli oyun tamamını alarak yapılan gizli oylamada 1 (Bir) yıllığına görev 

yapmak üzere encümen üyesi seçildiler. 

   

KARAR NO 44: İhtisas Komisyonlarının Belirlenmesi ve Üye Seçimi  

 5393 sayılı Belediye Kanununun " Ġhtisas Komisyonları " baĢlıklı 24. maddesinde "Belediye meclisi, 

üyeleri arasından en az üç en fazla beĢ kiĢiden oluĢan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı 

geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.....Ġl ve ilçe belediyeleri ile 

nüfusu 10.000' in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur....." 

hükmü ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği'nin " Ġhtisas Komisyonlarının OluĢumu" baĢlıklı 

21.maddesinde ise " Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beĢ 

üyeden oluĢan ihtisas komisyonları kurabilir. .... Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak 

komisyonu ve üye sayısını belirler. Ġl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000' in üzerinde olan belediyelerde 

plan ve bütçe komisyonu ile imar komisyonunun  .... kurulması zorunludur....." hükmü bulunmaktadır.  Bu 

hükümler doğrultusunda; 

1-Kurulacak ihtisas komisyonlarının, komisyonlardaki üye sayılarının ve komisyonların ne kadar süre ile 

kurulacağının tespit edilmesi, 

2-Belirlenen ihtisas komisyonlarına tespit edilen üye sayısı kadar seçim yapılması için ; 
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 Belirlenecek komisyonlarda görev alacak üye sayısının 3 (Üç) kiĢiden oluĢmasına iliĢkin teklif meclis 

baĢkanı tarafından meclisin onayına sunuldu. Söz konusu teklif yapılan iĢaretle oylamada M.H.P.meclis 

üyeleri Halit AYAN, Ahmet YILMAZ, Mustafa SERT ve Halim ÇAKIRÇEKEN' in 4 (Dört) ÇEKĠMSER 

oyuna karĢılık, AK Parti ve C.H.P.meclis üyelerinin tamamının, M.H.P. meclis üyelerinden ise Hafize 

ERDOĞAN ve Ali Dursun ANAS' ın oylarından oluĢan 19 (Ondokuz) KABUL oyuyla oyçokluğuyla kabul 

edildi. 

 Meclis baĢkanı tarafından zorunlu olarak kurulması gereken Plan ve Bütçe Komisyonunun kurulması 

meclisin onayına sunuldu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun kurulması  yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 Yine zorunlu olarak kurulması gereken Ġmar Komisyonunun kurulması meclisin onayına sunuldu. 

Ġmar Komisyonunun kurulması  yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 Bu komisyonların haricinde meclis baĢkanı Gençlik ve Spor Komisyonunun kurulmasını teklif etti ve 

meclisin onayına sundu. Gençlik ve Spor Komisyonunun kurulması  yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 Meclis baĢkanı Ücret ve Tarife Komisyonun kurulmasını teklif etti ve  meclisin onayına sundu. Ücret 

ve Tarife Komisyonunun kurulması  yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 Meclis baĢkanı tarafından meclis üyelerince baĢka bir ihtisas komisyonu kurulması teklifinin bulunup 

bulunmadığı soruldu ve baĢka bir ihtisas komisyonu kurulmasına iliĢkin teklif meclis üyelerince verilmedi. 

  Belirlenen komisyonların görev süresinin 1 (Bir) yıl süreli olmasına iliĢkin teklif meclis baĢkanı 

tarafından meclisin onayına sunuldu. Ġhtisas komisyonlarının görev süresinin     1 (Bir) yıl olmasına iliĢkin 

teklif yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 Daha sonra belirlenen komisyonlara üye seçimine geçildi. Belirlenen komisyonlardan Ġmar 

Komisyonuna aday olmak isteyenlerin isimlerini yazdırmaları meclis baĢkanınca istendi. AK Parti 

grubundan meclis üyesi Osman KUġ toplantıda bulunmadığından grup kararı ile Celalettin ÖZKAPLAN ise 

kendi isteği ile aday oldu. M.H.P. grubundan ise meclis üyesi Ahmet YILMAZ aday oldu.Yapılan iĢaretle 

oylamada tüm adaylar 23 (Yirmiüç)' er oy alarak oybirliğiyle İmar Komisyonu Üyeliğine seçildiler. 

 Plan ve Bütçe Komisyonuna aday olmak isteyenlerin isimlerini yazdırmaları meclis baĢkanınca 

istendi. AK Parti grubundan meclis üyesi Yusuf KARAKOYUN ve Sami DEMĠRKAYA aday oldu. M.H.P. 

grubundan ise meclis üyesi Halit AYAN aday oldu.Yapılan iĢaretle oylamada tüm adaylar 23 (Yirmiüç)' er 

oy alarak oybirliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine seçildiler. 

 Gençlik ve Spor Komisyonuna aday olmak isteyenlerin isimlerini yazdırmaları meclis baĢkanınca 

istendi. AK Parti grubundan meclis üyesi Osman KUġ toplantıda bulunmadığından grup kararı ile Celalettin 

ÖZKAPLAN ise kendi isteği ile aday oldu. M.H.P. grubundan ise meclis üyesi Hafize ERDOĞAN aday 

oldu.Yapılan iĢaretle oylamada tüm adaylar 23 (Yirmiüç)' er oy alarak oybirliğiyle Gençlik ve Spor 

Komisyonu Üyeliğine seçildiler. 

 Ücret ve Tarife Komisyonuna aday olmak isteyenlerin isimlerini yazdırmaları meclis baĢkanınca 

istendi. AK Parti grubundan meclis üyesi Arzu KARCI ve Hayrettin ÖNAL aday oldu. M.H.P. grubundan 

ise meclis üyesi Ali Dursun ANAS aday oldu.Yapılan iĢaretle oylamada tüm adaylar 23 (Yirmiüç)' er oy 

alarak  oybirliğiyle Ücret ve Tarife Komisyonu Üyeliğine seçildiler. 

 

KARAR NO 45: İmar Plan Tadilat  Talebinin Görüşülmesi  

 

 1-Ġlçenin Cumhuriyet Mahallesi 606 ada 30 nolu parsele kütle oluĢturulması talebinin; Ġmar 

Komisyonu‟na sevki, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. (UĠP PĠN: 382,146 ) 

 2-Ġlçenin Kayacık Mahallesi 606 ada 29 nolu parselin imar durumunun konut+ticaret alanı olarak 

düzenlenmesi talebinin; Ġmar Komisyonu‟na sevki, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. ( UĠP 

PĠN:382,147 NĠP PĠN:384,94 ) 

 3-Ġlçenin Kayacık Mahallesi 1491 nolu parsele kütle oluĢturulması talebinin; Ġmar Komisyonu‟na 

sevki, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. ( UĠP PĠN:382,148 ) 

 4-Ġlçenin Hamam Mahallesi 128 ada 17 nolu parsele isabet eden imar yolunun kaldırılarak 

düzenlenmesi talebinin; Ġmar Komisyonu‟na sevki, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. (UĠP 

PĠN: 382,149 ) 
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 5-Ġlçenin Hamam Mahallesi 385 ada 5 parsele isabet eden park alanının kaldırılması talebinin; Ġmar 

Komisyonu‟na sevki, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi.(UĠP PĠN:382,150 NĠP PĠN:384,95) 

 6-Ġlçenin Pazar Mahallesi 201 ada 44 nolu parselin imar planı dıĢında kalan kısmının imar planı 

içerisine alınıp konut dıĢı kentsel çalıĢma alanı olarak düzenlenmesi talebinin; Ġmar Komisyonu‟na sevki, 

yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. (UĠP PĠN: 382,151 NĠP PĠN:384,96 ) 

 7-Ġlçenin Cumhuriyet Mahallesi 1 ada 120 nolu parsele kütle oluĢturulması talebinin; Ġmar 

Komisyonu‟na sevki, Ġmar Komisyonunun talebin aciliyetinden ötürü çalıĢmalarına hemen 

baĢlaması,meclisin 05 Nisan 2017 tarihinde yapacağı 3.birleĢiminde raporunu meclise sunması ve imar plan 

tadilatı talebi hakkında meclisçe karar verilmesi yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. (UĠP 

PĠN: 382,152)  

 8-Ġlçenin Kazım Karabekir Mahallesi 1142 ada 1 nolu parsele isabet eden park alanının kaldırılması 

talebinin; Ġmar Komisyonu‟ na sevki, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. ( UĠP PĠN: 

382,153 NĠP PĠN: 384,97 ) 

 9-Ġlçenin Mimar Sinan Mahallesi 1638 nolu parsele isabet eden yol kırığının düzeltilmesi talebinin; 

Ġmar Komisyonu‟ na sevki, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. (UĠP PĠN:382,154) 

 10-Ġlçenin Müftü Mahallesi YeĢilırmak kenarında bulunan ve belediyemiz tarafından yapılan Sosyal 

Tesise isabet eden park alanının kaldırılması talebinin; Ġmar Komisyonu‟na sevki, yapılan iĢaretle oylamada 

oybirliğiyle kabul edildi. (UĠP PĠN:382,155 NĠP PĠN: 384,98) 

 

KARAR NO 46: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi  

 

 Ġmar Komisyon raporları tek tek katip üyeler tarafından okunmuĢ ve her raporun okunmasının 

ardından Ġmar Komisyonu adına komisyon üyesi Celalettin ÖZKAPLAN tarafından meclise bilgi verilmiĢ 

ve oylamaları yapılmıĢtır. 

 1-Ġlçenin Müftü Mahallesi H36A-12B-4B paftasında 507 300 - 507 500 yatay, 4 471 900 – 4 472 100 

dikey koordinat değerleri arasında kalan 506 ada 22, 24, 25, 26 nolu parsellere isabet eden imar yolunun 

kaldırılarak düzenlenen imar plan tadilatı talebi; (UĠP PĠN:382,141) hakkında Ġmar Komisyonunca bir rapor 

oluĢturulamamıĢ olup konunun tekrar araĢtırılarak değerlendirmesinin yapılacağından Ġmar Komisyon 

Raporunun MAYIS ayı meclisine sunulması ve imar plan tadilatı talebine iliĢkin kararın Mayıs ayı 

meclisinde verilmesi yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi.  

 2-Ġlçenin Varvara Mahallesi H36A-12B-2C, H36A-12B-3B, H36A-13A-1D, H36A-13A-4A 

paftalarında 508 100 - 508 700 yatay, 4 472 500 - 4 472 700 dikey koordinat değerleri arasında Alperenler 

Caddesi üzerinde bulunan konut alanına isabet eden imar adalarının Alperenler Caddesi'ne bakan cephelerin 

de ticaret kullanımı oluĢturulabilmesi için; 

Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği‟nin 14.maddesi 3. Fıkrasının (a) bendine göre, Belediye Meclisi 

tarafından Alperenler Caddesi üzerindeki söz konusu bölgede ticaret teĢekkül ettiği kararının alınması 

Belediyemiz Ġmar Komisyonunun uygun görüĢü doğrultusunda, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 3-Ġlçenin Amasya-Tokat arası kullanılan Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde H36A-12B-2A, H36A-12B-

2D, H36A-12B-2C, H36A-12B-3B, H36A-12B-3C paftalarında 507 800 - 508 400 yatay, 4 471 200 - 4 473 

300 dikey koordinat değerleri arasında konut alanına isabet eden yapılaĢmaya müsait imar adalarının Ahmet 

Yesevi Caddesine bakan cephelerinde ticaret kullanımı oluĢturulabilmesi için; 

Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği‟nin 14.maddesi 3. Fıkrasının (a) bendine göre, Belediye Meclisi 

tarafından Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki söz konusu bölgede ticaret teĢekkül ettiği kararının alınması 

Belediyemiz Ġmar Komisyonunun uygun görüĢü doğrultusunda, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 4-Ġlçenin Kayacık Mahallesi H36A-12A-2B paftasında 506 300 - 506 400 yatay, 4 473 800 - 4 473 

900 dikey koordinat değerleri arasında 1459 nolu parselin kuzeyinde bulunan 15m'lik imar yolunun, 12m'lik 

imar yolu olarak yeniden düzenlenen imar plan tadilatı talebi; (UĠP PĠN:382,144) Belediyemiz Ġmar 

Komisyonunca uygun görülmemiĢ olup; imar plan tadilatı talebi yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle red 

edildi. 
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 5-Ġlçenin Kayacık Mahallesi H36A-12A-1B  ve H36A-12A-1C paftalarında 504 800 - 505 100 yatay, 

4 473 000 - 4 473 400 dikey koordinat değerleri arasında bulunan Sulu Mutlak Tarım alanının kaldırılarak, 

söz konusu bölgenin Konut Alanı olarak düzenlenen imar plan tadilatı talebi; (UĠP PĠN:382,145 NĠP 

PĠN:384,93) Belediyemiz Ġmar Komisyonu tarafından, Tokat Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne 

kurum görüĢü sorulmasına ve kurum görüĢleri sonuçlanıncaya kadar hiçbir iĢlem yapılmaması yapılan 

iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 47: Turhal Şehir Ormanı İşletme Hakkının Pazarlık Usulü İle Alınması        

veya Kiralanması Talebi 

 
 Turhal Ġlçesi Çaylı Köyü Kaklık Dere üzeri mevkiinde kuruluĢu yapılan Turhal ġehir Ormanı iĢletme 
hakkının pazarlık usulü ile irtifak hakkının satın alınması(Kiralanması) talebi yapılan iĢaretle oylamada  
oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 48: Denetim Komisyonu Raporunun Görüşülmesi  

         

 Komisyon raporunda tenkit edilen hususlarla ilgili olarak komisyon adına komisyon üyesi Ali 

TURAN tarafından meclise kapsamlı bilgiler verildi.Ayrıca meclis baĢkanı tarafından Belediye BaĢkan 

Yardımcısı Muzaffer EYĠMAYA meclis toplantısına davet edildi ve komisyon raporunda tenkit edilen 

hususlar hakkında meclise bilgi verilmesi sağlandı. 

Denetim Komisyonu Raporu katip üyeler  tarafından  okunurken denetim komisyon raporunun son 

bölümünde Meclis BaĢkanı toplantıya baĢkanlık etme görevini Meclis 1.BaĢkan Vekili Sami DEMĠRKAYA' 

ya bırakarak toplantıdan ayrıldı. 

                      
 Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin " Denetim Komisyonunun OluĢumu " baĢlıklı 22.maddesi " 
...BaĢkan, Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir.... " hükmü 
gereği karar ekinde bulunan, 6 bölümden oluĢan, toplam 28 sayfalık 2016 Yılı Denetim Komisyon 
Raporunun tamamı katip üyeler tarafından  okunarak meclisin bilgisine sunuldu.  

 

 Meclis 1.Başkan Vekili Sami DEMİRKAYA tarafından 04 Nisan 2017 Salı günü saat 14:00 da 

Nisan ayı 2.birleşiminde toplanmak üzere birleşim kapatıldı. 

 

 

Sami DEMİRKAYA    Arzu KARCI   Hayrettin ÖNAL 

Meclis 1.Başkan Vekili      Katip Üye        Katip Üye 
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T.C. 

T U R H A L 

BELEDİYE MECLİSİ 

 

 

Toplantının Yılı-Ayı  : 2017-Nisan   Toplantının Tarihi :04.04.2017 

Birleşim   :2    Toplantının Günü :Salı 

Oturum   :1 

 

 Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarihi Salı günü saat 14.
00

’da meclis toplantı salonunda yapmıĢ olduğu 

Nisan ayına ait meclis toplantı tutanağıdır. 

 

 

 Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER başkanlığında 04.04.2017 Salı günü saat 

14.
00’

da meclis toplantı salonunda yoklama cetvelinde imzaları bulunan üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

----Yoklama,AçılıĢ, Saygı DuruĢu ve Ġstiklal MarĢı  

----Mart Ayı Olağan ve Olağanüstü Toplantı Tutanaklarının  Okunması ve  Oylanması 

----Önerge ve Tekliflerin Kabulü 

 

GÜNDEM: 

1. Encümene Üye Seçimi 

2. Ġhtisas Komisyonlarının Belirlenmesi ve Üye Seçimi 

3. Ġmar Plan Tadilat  Talebinin GörüĢülmesi 

4. Ġmar Komisyonu Raporunun GörüĢülmesi 

5.Turhal-Çaylı Kent Ormanı Alanının Belediye BaĢkanlığımızca Satın alınması veya        

    Kiralanması  Talebinin GörüĢülmesi 

6.Denetim Komisyonu Raporunun GörüĢülmesi 

7. Ücret ve Tarife Komisyonu Raporunun GörüĢülmesi 

8. TaĢınmaz Mal SatıĢ Talebinin GörüĢülmesi 

9. 2016 Yılı Kesin Hesabının GörüĢülmesi 

10. ġehiriçi Minibüs Kart Dolum Ücretlerinin Belirlenmesi Talebinin GörüĢülmesi 

11. Ön Ödemeli Elektronik Su  Sayacı Alımı Talebinin GörüĢülmesi 

12. Kadastro BilirkiĢisi Seçimi Talebinin GörüĢülmesi (Hacılar Mahallesi) 

13. Memur ve Hizmetli Olmayanlara Uygulanacak Yol ve Gündeliğin Belirlenmesi Talebinin  

      GörüĢülmesi 

14. Müdürlük Ġptal-Ġhdas Talebinin GörüĢülmesi 

15. 2016 Yılı Faaliyet Raporunun GörüĢülmesi 

 

 ÖNERGE 

16- Alt Geçide Ġsim Verilmesi (Alparslan TürkeĢ Alt Geçidi) 

17- Turhal Gençlik Grubu Derneği Ortak Sosyal Projeler Ġçin Belediye BaĢkanı Yılmaz  

    BEKLER' e Yetki Verilmesi 

18- Yurt DıĢı Teknik Ġnceleme Gezisi 

 

 BaĢkanlık divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. AK Parti meclis üyesi Osman KUġ, C.H.P. 

meclis üyesi Suzi TÜRK ve M.H.P. meclis üyeleri Erol AYTEN ile Eyüp TOP' un toplantıya katılmadıkları 

görüldü. AçılıĢ konuĢmasının ardından birleĢim açıldı. 

 Gündem maddelerinin görüĢülmesine geçilmeden önce M.H.P. meclis üyeleri Ahmet YILMAZ, Halim 

ÇAKIRÇEKEN, Mustafa SERT ve Halit AYAN tarafından verilen yazılı dilekçe meclis baĢkanı tarafından 

kabul edilerek katip üye tarafından meclise okundu. Dilekçede meclis toplantısının 1.birleĢiminde 

(03.04.2017) meclis baĢkanı tarafından Alparslan TÜRKEġ   bulvarı üzerinde bulunan alt geçide "Alparslan 

TÜRKEġ Alt Geçidi" isminin verilmesine iliĢkin olarak verilen ve meclis tarafından oybirliğiyle kabul 
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edilerek görüĢülmesine karar verilen gündemin 15. sırasındaki önergenin görüĢme sırasının öne alınarak 

meclisin  bugünkü (04.04.2017) birleĢiminde 7. madde olarak görüĢülmesi teklifi yapılan iĢaretle oylamada 

oybirliği ile kabul edildi ve  daha sonra gündem maddelerinin görüĢülmesine geçildi. 

 

KARAR NO 49: Alt Geçide İsim Verilmesi (Alparslan Türkeş Alt Geçidi) 

 

 Ġlçemizde mevcut olan ve vatandaĢlarımız tarafından kullanılmakta olan Alparslan TürkeĢ Bulvarı 

üzerinde bulunan alt geçide "Alparslan TürkeĢ Alt Geçidi" isminin verilmesine iliĢkin meclis baĢkanı 

Yılmaz Bekler tarafından verilen önerge yapılan iĢaretle oylamada  oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 50: Ücret ve Tarife Komisyonu Raporunun Görüşülmesi  

 

 Yüksek Öğrenim  Kredi  ve Yurtlar Kurumu Turhal Yurt Müdürlüğünün 21.02.2017 tarihli yazı 

ekinde Erzurum 2.Ġdare Mahkemesinin yurtlarda kullanılacak olan tarifenin özel  yurtların kullandığı su 

ücret tarifesini geçemez Ģeklinde yürütmeyi durdurduğu ve Meclis kararında özel yurtlar ve devlet yurtları 

adı altında bir tarife olmadığı için yeni bir tarifenin belirlenmesi gerekmektedir. 

 Belirlenecek tarife ticarethane ya da resmi daire fiyatından olmayacağından  Yüksek Öğrenim ve Özel 

Yurtlar için kullanılan suyun m³ fiyatı 4.46 TL su bedeli,0,10 Evsel Atık,                                                                       

0.11 Ç.T.V. ve 0.33  KDV olmak üzere eski ve yeni sayaçlarda toplam 5.00 TL olması; Belediyemiz Ücret 

Tarife Komisyonunun görüĢü doğrultusunda, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 51: Taşınmaz Mal Satış Talebinin Görüşülmesi 

 
 Mülkiyeti belediyemize ait aĢağıda bilgileri yazılı olan taĢınmazların 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 
kapsamında satıĢı düĢünülmektedir. 

 5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin görev ve yetkileri” baĢlıklı 18/e maddesinde “TaĢınmaz 

mal alımına, satımına..... karar vermek.” hükmü bulunduğundan aĢağıda bilgileri yazılı taĢınmazlarımızdan; 

 

 1.Kayacık Mahallesi,163 ada, 16 parselde bulunan 60,45 m² lik taĢınmazımızın satıĢının yapılması 

talebi yapılan iĢaretle oylamada  oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 2.Kayacık mahallesi, 163 ada, 17 parselde bulunan 69,29 m² lik taĢınmazımızın satıĢının yapılması 

talebi  yapılan iĢaretle oylamada  oybirliğiyle kabul edildi. 

  

KARAR NO 52: 2016 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi  

 

 Turhal Belediye BaĢkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki  

yapılan iĢaretle oylamada oy birliyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 53: Şehiriçi Minibüs Kart Dolum Ücretlerinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi 

 

 S.S.11 Nolu Turhal ġehiriçi Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifinin 13.02.2017 tarihli vermiĢ olduğu 

dilekçeye istinaden 2017 yılı öğrenci kart dolumunun 1 lira 25 kuruĢ, tam kart dolumunun 2 lira 25 kuruĢ 

olarak değerlendirilmesi talebi hakkında gerekli çalıĢmanın yapılması için Ücret ve Tarife Komisyonuna 

sevki yapılan iĢaretle oylamada  oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 54: Ön Ödemeli Elektronik Su  Sayacı Alımı Talebinin Görüşülmesi 

 

 Belediye Meclisinin 07.06.2011 tarih ve 2011/28 sayılı kararı ile içme sularında 07.12.2011 tarihi 

itibariyle Elektronik Ön Ödemeli ve Rf Okumalı Sayaç uygulamasına geçilmiĢtir. Uygulamada büyük 

oranda baĢarı sağlanmıĢ ancak belediyemiz stoklarında Elektronik Su Sayacı bulunmadığından kalan 

abonelere sayaç taktırılmasında yaĢanan sorunlar, Belediyemiz su gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranlarını 

olumsuz yönde etkilemektedir.  
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 Belediyemiz öz gelirlerinin artırılması ve elektronik sayaca geçmemiĢ abonelerimize, yeni yapılan 

meskenler ve iĢ yerlerinde gerekli kolaylığın sağlanması amacıyla belediyemizin yazılımına ve programına 

uygun 1500 ( BinbeĢyüz) adet rekorlu (düz) Elektronik Ön Ödemeli RF Okumalı sayaç ve 1500 (BinbeĢyüz) 

adet elektronik su sayacı kartının 4734 sayılı yasanın 22/c maddesi hükümlerine göre yüklenici firmadan 

satın alınması, satın alınacak elektronik su sayaçlarının vatandaĢlarımıza her ay ödemeli olmak Ģartıyla 18 

(Onsekiz) eĢit taksit Ģeklinde satılması yapılan iĢaretle oylamada  oybirliğiyle kabul edildi.  

 

KARAR NO 55: Kadastro Bilirkişi Seçimi Talebinin Görüşülmesi (Hacılar Mahallesi) 

 

 Tokat Kadastro Müdürlüğü Tokat Kadastro Müdürlüğü'nün 24.02.2017 tarihli ve E.440636 sayılı 

yazısında ilçemizin Boyacılar ve Hacılar Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22.maddesi 

gereğince kadastro çalıĢmalarına baĢlanacağını ve kadastro çalıĢmalarında görev yapacak olan bilirkiĢilerin 

Kadastro BilirkiĢileri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre Belediye Meclisince seçilerek seçilen bilirkiĢi 

isimlerinin müdürlüklerine bildirilmesini istemiĢtir.  

 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/B maddesi hükmü gereğince düzenlenen Kadastro BilirkiĢileri 

Hakkında yönetmeliğin "BilirkiĢi seçimi için talepte bulunulması" baĢlıklı 3.maddesinde " Kadastro müdürü, 

çalıĢma alanının ilanını müteakip, çalıĢma alanı belediye hudutları içinde ise ilgili belediye 

baĢkanlığından,...., kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere onbeĢ gün içinde altı adet bilirkiĢi .... 

seçmelerini ve isimlerinin de bildirilmesini bir yazı ile ister. ....." hükmü bulunmaktadır.Yine aynı 

yönetmeliğin "BilirkiĢilerde aranacak nitelikler" baĢlıklı 5.maddesinde ise "Kadastro ekiplerinde görev 

alacak bilirkiĢiler; 

 a-Türk vatandaĢı olması, 

 b- 40 yaĢını bitirmiĢ olması, 

 c- Medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması, 

 d- En az on yıldan beri o mahalle veya köyde ikamet etmesi, (Mülki amir tarafından belirlenen 

kimselerde bu Ģart aranmaz.) 

 e- Zimmet, ihtilas, irtikap, rüĢvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir 

suçtan kesinleĢmiĢ hüküm giymemiĢ olması, 

 f- Okuma - yazma bilmesi gerekir. " hükmü bulunmaktadır. 

 Tokat Kadastro Müdürlüğü'nün 24.02.2017 tarihli ve E.440636 sayılı yazısı gereği Hacılar 

Mahallelerinden istekli ve Ģartları uyan aĢağıda isimleri yazılı bilirkiĢi adayları tespit edilmiĢ olup Kadastro 

BilirkiĢileri Hakkında Yönetmelik esasları doğrultusunda bilirkiĢi tespiti için yapılan iĢaretle oylamada; 

 

Hacılar Mahallesinde yapılacak kadastro çalıĢmalarında ; 

                                                                                                                                       

ADI SOYADI BABA 

ADI 

D.TARİHİ D.YERİ T.C.KİMLİK 

NO 

TELEFON 

ĠLHAN ÜLKÜ YUSUF 02.01.1964 HACILAR 14162907022 05386097030 

ALTAN ÖLMEZ DURSUN 01.08.1958 HACILAR 14552894086  

NĠHAT SĠNMEZ ĠSMAĠL 29.04.1964 TURHAL 13871916714 05392885837 

ĠLYAS 

ÇOKYAMAN 

KAMĠL 15.08.1964 HACILAR 16226838242 05392885837 

OSMAN KAYA AHMET 09.20.1956 HACILAR 16439831184  

MURAT ÜLKÜ HACI 01.05.1953 HACILAR 13967913504 05424212168 

 

isimli Ģahıslar Kadastro Bilirkişisi olarak oybirliğiyle seçilmiĢlerdir. 
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KARAR NO 56: Memur ve Hizmetli Olmayanlara Uygulanacak Yol ve Gündeliğin        

Belirlenmesi Talebinin  Görüşülmesi 

 Belediye Meclis üyeleri ve Belediyemiz tarafından hizmet alım yoluyla temin edilen özel firma 

çalıĢanları ( Temizlik-Güvenlik ve Ģoförler gibi ) sözleĢmeleri gereği hizmetin yapıldığı birimlerde 

çalıĢtırmakla birlikte, hizmet gereği bazı durumlarda memuriyet mahalli dıĢına geçici olarak 

görevlendirildikleri, söz konusu elamanların memuriyet mahalli dıĢına geçici görevlendirilmeleri halinde 

6245 sayılı harcırah kanununun „ Memur ve Hizmetli Olmayanların Harcırahı‟ baĢlıklı 8. maddesinde; 

„„Memur ve Hizmetli olmadıkları halde bu kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere 

verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahalarına ile mahalli Ģartlar dikkate 

alınarak 4. Dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündelikler kıyasen 

ilgili kurumca takdir olunur‟‟ hükmü yer almaktadır. 

          Buna göre kurumumuzun görev alanı ile ilgili olmak üzere fikir, mütalaa ve ihtisaslarından 

faydalanılan memur ve hizmetli kapsamında bulunmayanlara söz konusu 8. madde kapsamında yevmiye ve 

yol harcırahı ödenmesi teklifi yapılan iĢaretle oylamada  oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 Sıradaki gündem maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce meclis başkanı tarafından 

gündemin 16.sırasında bulunan önergenin görüşülmesinin öne alınarak gündemin 15.sırasında 

görüşülmesi meclise teklif edildi ve söz konusu önergenin 15.madde olarak görüşülmesi oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 Yine meclis başkanı tarafından gündemin 17.sırasında bulunan önergenin görüşülmesinin öne 

alınarak gündemin 16.sırasında görüşülmesi meclise teklif edildi ve söz konusu önergenin 16.madde 

olarak görüşülmesi oybirliğiyle kabul edildi.Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine 

15.maddenin görüşülmesiyle devam edildi. 

 

KARAR NO 57: Turhal Gençlik Grubu Derneği Ortak Sosyal Projeler İçin Belediye Başkanı Yılmaz 

Bekler'e Yetki Verilmesi 

 

 Turhal Gençlik Grubu Derneği, ilgi dilekçe ile sosyal projelerde ortaklık yapmak üzere belediyemize 

müracaat etmiĢtir. 

5393 sayılı Belediye Kanun‟ nun Belediyenin Görev ve Sorumlulukları BaĢlıklı 14. Maddesindeki 

“Belediye, mahalli müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla a) …….; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve 

beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır”; diğer kuruluĢlarla 

iliĢkiler baĢlıklı 75. Maddesindeki “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaĢmaya uygun 

olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; …. c) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluĢları, kamu yararına çalıĢan dernekler, Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınmıĢ vakıflar ve 

07/06/2005 tarihli Esnaf ve Sanatkarlar Meslek KuruluĢları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile 

ortak hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet 

projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir” hükümleri gereği 

kaymakamlık oluru alınmıĢ olup, 

 Söz konusu dernekle ortak sosyal projeleri gerçekleĢtirmek üzere Belediye BaĢkanı Yılmaz BEKLER‟ 

e yetki verilmesine yapılan iĢaretle oylamada  oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 58: Yurt Dışı Teknik İnceleme Gezisi 

 Avrupa Birliği mali yardımları kapsamında, Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Operasyonel 

Programının sözleĢme makamı olan ÇalıĢma ve Sosyal ÇalıĢma Bakanlığı, Avrupa Birliği Mali Yardımlar 

Dairesi BaĢkanlığı ile imzalanan 23.05.2016 tarih ve 14 sayılı sözleĢme ve Sanayii Sektörüne Kaynakçı 

YetiĢtirme Merkezi isimli proje kapsamında; Mayıs ayı içerisinde Almanya‟ ya teknik inceleme gezisi 

düzenlenecektir. Ekli listede bilgileri bulunan belediye personeli ve kursiyerlerin Almanya teknik inceleme 

gezisi için pasaport iĢlemlerinin tamamlanabilmesi ve ĠçiĢleri Bakanlığı ile diğer kurumlardan izin 

alınabilmesi için 03.07.2005 Tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlülüğe giren 

Belediye Kanunu‟ nun 18/p maddesi ve ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü 14.10.2016 
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tarih ve 22836 sayılı yazısı gereğince aĢağıda isimleri yazılı personellerin yurt dıĢına( Almanya) teknik 

inceleme gezisi için gitmeleri yapılan iĢaretle oylamada  oybirliğiyle kabul edildi. 

 

Yılmaz BEKLER - Belediye BaĢkanı    Hasan AĞIL - Kursiyer 

Muzaffer EYĠMAYA - Belediye BaĢkan Yardımcısı  Hasan Emre ASLAN -Kursiyer 

Osman KUġ - Belediye Meclis Üyesi   Orhan KALPAK - Kursiyer 

Murat DEMĠREL - Belediye Personeli    Yusuf  DURANAY - Kursiyer 

Yunus Kaan AYDOĞDU - Kursiyer  

 

 Meclis Başkanı tarafından 05 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 14:00 da Nisan ayı 3.birleşiminde 

toplanmak üzere birleşim kapatıldı. 

 

Yılmaz BEKLER            Arzu KARCI             Hayrettin ÖNAL 

Meclis Başkanı                 Katip Üye                    Katip Üye 
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T.C. 

T U R H A L 

BELEDİYE MECLİSİ 

 

 

Toplantının Yılı-Ayı  : 2017-Nisan   Toplantının Tarihi :05.04.2017 

Birleşim   :3    Toplantının Günü :Çarşamba 

Oturum   :1 

 

 Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarihi Çarşamba günü saat 14.
00

’da meclis toplantı salonunda yapmıĢ 

olduğu Nisan ayına ait meclis toplantı tutanağıdır. 

 

 

 Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER başkanlığında 05.04.2017 Çarşamba günü 

saat 14.
00’

da meclis toplantı salonunda yoklama cetvelinde imzaları bulunan üyelerin katılımıyla toplandı. 

  

----Yoklama,AçılıĢ, Saygı DuruĢu ve Ġstiklal MarĢı  

----Mart Ayı Olağan ve Olağanüstü Toplantı Tutanaklarının  Okunması ve  Oylanması 

----Önerge ve Tekliflerin Kabulü 

 

GÜNDEM: 

1. Encümene Üye Seçimi 

2. Ġhtisas Komisyonlarının Belirlenmesi ve Üye Seçimi 

3. Ġmar Plan Tadilat  Talebinin GörüĢülmesi 

4. Ġmar Komisyonu Raporunun GörüĢülmesi 

5.Turhal-Çaylı Kent Ormanı Alanının Belediye BaĢkanlığımızca Satın alınması veya  

    Kiralanması  Talebinin GörüĢülmesi 

6.Denetim Komisyonu Raporunun GörüĢülmesi 

7. Ücret ve Tarife Komisyonu Raporunun GörüĢülmesi 

8. TaĢınmaz Mal SatıĢ Talebinin GörüĢülmesi 

9. 2016 Yılı Kesin Hesabının GörüĢülmesi 

10. ġehiriçi Minibüs Kart Dolum Ücretlerinin Belirlenmesi Talebinin GörüĢülmesi 

11. Ön Ödemeli Elektronik Su  Sayacı Alımı Talebinin GörüĢülmesi 

12. Kadastro BilirkiĢisi Seçimi Talebinin GörüĢülmesi (Hacılar Mahallesi) 

13. Memur ve Hizmetli Olmayanlara Uygulanacak Yol ve Gündeliğin Belirlenmesi Talebinin GörüĢülmesi 

14. Müdürlük Ġptal-Ġhdas Talebinin GörüĢülmesi 

15. 2016 Yılı Faaliyet Raporunun GörüĢülmesi 

 

 ÖNERGE 

16- Alt Geçide Ġsim Verilmesi (Alparslan TürkeĢ Alt Geçidi) 

17- Turhal Gençlik Grubu Derneği Ortak Sosyal Projeler Ġçin Belediye BaĢkanı Yılmaz  

       BEKLER' e Yetki Verilmesi 

18- Yurt DıĢı Teknik Ġnceleme Gezisi 

 

BaĢkanlık divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. AK Parti meclis üyeleri Yahya GÖKTAġ ve 

Osman KUġ ile M.H.P. meclis üyeleri Erol AYTEN ve Eyüp TOP' un toplantıya katılmadıkları görüldü. 

AçılıĢ konuĢmasının ardından birleĢim açıldı. Gündem maddelerinin görüĢülmesine geçilmeden önce Ġmar 

ve ġehircilik Müdürlüğüne ait "Mimar Sinan Mahallesi 14 Ada,20 Parselde bulunan inĢaat hakkında Ahmet 

ALTAġ adına vekili tarafından verilen dilekçenin Ġmar Komisyonuna sevkine " iliĢkin teklif Belediye 

Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereği meclis baĢkanı tarafından kabul edilerek birleĢimin ilk 

maddesi olarak görüĢülmesine karar verildi. 
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 M.H.P. meclis üyesi Eyüp TOP tarafından meclis baĢkanlığına verilen 03.04.2017 tarihli izinli 

sayılmasına iliĢkin dilekçe meclis baĢkanınca kabul edilmiĢ ve katip üye tarafından okunarak meclise bilgi 

verilmiĢtir. Daha sonra gündem maddelerinin görüĢülmesine geçilmiĢtir. 

 

KARAR NO 59: Ahmet ALTAŞ adına vekili tarafından Mimar Sinan Mahallesi 14 Ada,20 Parselde 

bulunan inşaat hakkında Meclis Başkanlığına hitaben 03.04.2017 tarihinde verilen dilekçenin İmar 

Komisyonuna sevki Talebinin Görüşülmesi 

 

 1- Belediyemizle davası bulunan Ahmet ALTAġ‟ ın vekili Avukat Nizamettin BULUT tarafından 

Ġlçemiz Mimar Sinan Mahallesi 14 ada 20 parseldeki inĢaat hakkında Belediye Meclisine sunulmak üzere 

Müdürlüğümüze vermiĢ olduğu dilekçe ve eklerinin değerlendirilmesi talebinin; Ġmar Komisyonu‟na sevki, 

yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 60: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi 

 

 İmar komisyon raporuna konu olan imar plan tadilat talebi 03.04.2017 tarihinde yapılan Nisan 

ayı meclis toplantısının 1.birleşiminde görüşülen 45.nolu kararın 7.maddesindeki talep olup kararda 

imar plan tadilatı talebinin imar komisyonunca görüşülerek 05.04.2017 tarihindeki birleşimde 

komisyon raporunun meclise sunulması kararlaştırıldığından mecliste görüşülmüştür. 

 

 1- Ġlçenin Cumhuriyet Mahallesi H36A-12A-2D paftasında 505 400 - 505 700 yatay, 4 472 500 – 4 

472 700 dikey koordinat değerleri arasında kalan 1 nolu imar adası mevcut Ģehir imar planında A-5 konut 

alanına isabet etmekte olup, imar adasında bulunan parsellerin tek baĢlarına A-5 olarak yapılaĢmaları 

mümkün olmadığından, 1 nolu imar adasının yapı nizamının BL-5 olarak düzenlenen imar plan tadilatı 

talebi; (UĠP PĠN:382,152) Belediyemiz Ġmar Komisyonunun uygun görüĢü doğrultusunda, yapılan iĢaretle 

oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 61: 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi 

 

 Gündem maddesi katip üye tarafından okunduktan sonra meclis baĢkanı Yılmaz BEKLER meclise 

baĢkanlık etme görevini bırakarak bu görevi meclis 1.baĢkan vekili Sami DEMĠRKAYA' ya devretmiĢ ve  

faaliyet raporunun sunumunu yapmak üzere meclis üyeleri sırasına geçmiĢtir. M.H.P. ve C.H.P. meclis 

üyelerinin incelemeleri ve sunumu takip etmeleri için gruplara yeteri kadar faaliyet raporu meclis baĢkanı 

tarafından verilmiĢtir. Daha sonra meclis üyelerine 2016 yılı faaliyet raporunu okumuĢ ve özellikle Fen 

ĠĢleri, Ġmar ve ġehircilik, UlaĢım Hizmetleri, Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler, Temizlik ĠĢleri, Su ve 

Kanalizasyon,Park-Bahçe  Müdürlüklerine ait 2016 yılında yapılan çalıĢmaları yansı Ģeklinde görsel olarak 

sunmuĢtur. Sunum sonrasında meclis baĢkanı Yılmaz BEKLER etik kuralları çerçevesinde toplantı salonunu 

terk etmiĢ ve meclis 1.baĢkan vekili Sami DEMĠRKAYA tarafından 2016 yılı faaliyet raporunun uygunluğu 

ve kabulü meclisin onayına sunulmuĢtur. Faaliyet raporunun sunumu esnasında C.H.P. meclis üyesi Ġsmail 

VAROL toplantı salonunu terk etmiĢ ve oylamaya katılmamıĢtır. 

  

 5393 sayılı Belediye Kanununun " Faaliyet Raporu" baĢlıklı 56. maddesinde " Belediye baĢkanı, 5018 

sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen 

biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiĢ performans 

ölçütlerine göre hedef ve gerçekleĢme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye 

borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluĢ ve iĢletmeler 

ile belediye ortaklıklarına iliĢkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan 

ayı toplantısında belediye baĢkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği ĠçiĢleri Bakanlığına 

gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır." hükmü gereği karar ekinde bulunan Turhal Belediye BaĢkanlığına ait 

2016 yılı Faaliyet Raporunun uygunluğu ve kabulü yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edilmiĢtir.  
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 Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Meclis 1.Başkan Vekili Sami DEMİRKAYA 

tarafından Turhal Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı kapatıldı.  

 

 

Sami DEMİRKAYA    Arzu KARCI   Hayrettin ÖNAL 

Meclis 1.Başkan Vekili      Katip Üye        Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


