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T.C. 

T U R H A L 

BELEDİYE MECLİSİ 

 

Toplantının Ayı ve Sayısı : Ocak-2017/1  Toplantının Tarihi :05.01.2017 

Birleşim   :1    Toplantının Günü :Perşembe 

Oturum   :1 

 

 Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarihi Perşembe günü saat 14.
00

’da meclis toplantı salonunda 

yapmış olduğu Ocak ayına ait karardır. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GÜNDEM :  

    

Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı 

 

1. Denetim Komisyonuna Üye Seçimi 

2. Meclis Üyeliğinin Görüşülmesi (Eyüp TOP)   

3. İmar Plan Tadilat  Talebinin Görüşülmesi 

4. İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi 

5. Milli Egemenlik Parkının İsminin "15 Temmuz Milli Egemenlik Parkı"  Olarak             

    Değiştirilmesi  Talebinin Görüşülmesi 

6. Akıllı Kent Turhal Projesi İçin Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER' e Yetki Verilmesi 

7. Taşınmaz Tahsis Talebinin Görüşülmesi ( Maliye Hazinesinden Belediyemize, GES Projesi  

     İçin) 

8. Taşınmaz Tahsis Talebinin Görüşülmesi (Belediyemizden Sosyal Hizmetler Merkezi  

     Müdürlüğüne) 

9. Taşınmaz Mal Satış Talebinin Görüşülmesi 

 

 10. Kamu ve Özel Bankalardan Kredi Kullanımı İçin Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER' e  

        Yetki  Verilmesi 

 11. İller Bankasından  Kredi Kullanımı İçin Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER' e Yetki  

    Verilmesi 

 12. Muhtarlıklar Müdürlüğüne Bütçe Aktarılması  

 13. Şehiriçi Toplu Taşıma Hizmetleri İhalesi ( Şehiriçi Minibüsleri) İçin Encümene Yetki   

       Verilmesi 

 14. Turhal-Tokat Minibüs Garaj Çıkış Ücretinin Belirlenmesi 

      

 
EK GÜNDEM: 

15. Mezar Yeri Nakli Talebinin Görüşülmesi 

16. Cadde İsim Değişikliği Talebinin Görüşülmesi (Şehit Hasan KARADAVUT) 

 

ÖNERGE: 

 

17. Turhal Yeni Belediye Spor  Kulübüne  Nakdi Yardımın Görüşülmesi 

18. Turhal Spor  Kulübüne  Nakdi Yardımın Görüşülmesi 

 

 

 Yoklama yapıldı, AK Parti meclis üyesi Arzu KARCI' nın toplantıya katılmadığı görüldü. Açılış 

konuşması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 

 Gündeme maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce meclis başkanı meclis üyelerine 

önergelerinin olup olmadığını sordu. AK Parti meclis üyeleri Celalettin ÖZKAPLAN, Celal YEL, Yusuf 
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GENİŞ ve Gürbüzhakan ALPARSLAN  tarafından Yeni Belediye Spor  Kulübüne  nakdi yardım yapılmasına 

ilişkin verilen yazılı önerge katip üye tarafından okundu ve önergenin gündeme eklenmesi yapılan işaretle 

oylamada MHP meclis üyesi Eyüp TOP' un çekimser oyuna karşılık diğer meclis üyelerinin tamamının 

kabul oylarıyla oyçokluğuyla kabul edildi.  

 MHP meclis üyesi Erol AYTEN ve Halit AYAN, CHP meclis üyesi İsmail VAROL tarafından 

Turhal Spor  Kulübüne  nakdi yardım yapılmasına ilişkin verilen yazılı önerge katip üye tarafından okundu ve 

önergenin gündeme eklenmesi yapılan işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 Meclis başkanı tarafından 2016 yılı Aralık ayına ait meclis toplantı karar tutanaklarının kabulü 

meclisin onayına sunuldu, tutanaklarda maddi hata bulunmadığı ve tutanakların kabulü yapılan işaretle 

oylamada oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca bu aydan itibaren bir sonraki ay meclis toplantısı gündeminin 

meclis üyelerine yazılı olarak gönderimi esnasında bir önceki ay meclis toplantı karar tutanaklarından parti 

guruplarına 2' şer adet olacak şekilde gönderilmesine oylamasız olarak karar verildi.  

 Meclis başkanı tarafından gündemin 9.maddesinde bulunan "Taşınmaz  Mal Satış Talebinin 

Görüşülmesi" konulu gündem maddesinin görüşülmesinin meclisin yetkisinde olmayıp encümenin 

yetkisinde olduğundan dolayı toplantı gündeminden çıkarılması teklifi yapılan işaretle oylamada oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 Meclis başkanı tarafından gündemin 5.maddesinde bulunan " Milli Egemenlik Parkının İsminin, 15 

Temmuz Milli Egemenlik Parkı Olarak Değiştirilmesi Talebinin Görüşülmesi " konulu gündem maddesinin 

görüşülmemesi toplantı gündeminden çıkarılması teklifi yapılan işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 Mezarlıklar Müdürlüğüne ait "Varvara Mahallesindeki Dabantaşı Mezarlığında bulunan kabirlerin 

Kale Mezarlığına Nakillerinin Yapılması" na ilişkin teklif Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 

11.maddesi gereği meclis başkanı tarafından 15.madde olarak gündeme eklenmesi için meclisin onayına 

sunuldu teklif yapılan işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi.  

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait "Cadde İsmi Değişikliği " ne ilişkin teklif Belediye Meclisi 

Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereği meclis başkanı tarafından 16.madde olarak gündeme eklenmesi 

için meclisin onayına sunuldu teklif yapılan işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi.  

 AK Parti meclis üyesi Arzu KARCI' nın raporlu olduğuna dair doktor raporu meclis başkanı 

tarafından üyelere duyuruldu. Meclis üyesi Arzu KARCI' nın raporlu sayılması yapılan işaretle oylamada 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 Meclis başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı meclis üyelerine soruldu ve başka bir önerge 

olmadığından toplantı gündemlerinin görüşülmesine geçildi. 

  

KARAR NO 1: Denetim Komisyonu Üye Seçimi  

 

5393 sayılı Belediye Kanunu' nun "Denetim Komisyonu" başlıklı 25. maddesinde "İl ve ilçe 

belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında 

belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi 

üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu 

oluşturur.Komisyon,......çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden 

yararlanabilir. Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve 

kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere ...., diğer 

belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu 

bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. " 

hükmü bulunduğundan, Belediyemizin 2016 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt 

işlemlerinin denetimi için meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı 3’den az, 5'ten çok olmamak 

üzere denetim komisyonu oluşturulması gerekmektedir.Kanun maddesi hükmüne göre; 

1-Denetim Komisyonunun kaç kişiden oluşturulacağının belirlenmesi, 

2-Komisyonun çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlar ile kamu kuruluşları personelinden 

yararlanılıp yararlanılmayacağının kararlaştırılması, 
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3-Uzman kişi ve kuruluşlar ile kamu kuruluşları personelinden yararlanılacaksa görev yapacak 

uzman kişi ve kamu personelinin miktarı ve çalışacakları gün sayısının tespit edilmesi, 

 4- Görev yapacak uzman kişi ve kuruluşlar ile kamu personeline yapılacak günlük ödemelerin tespit 

edilmesi hususlarına ilişkin teklifle alakalı olarak; 

 

 2017 yılında görev yapacak denetim komisyonunun 3 (Üç) kişiden oluşmasına yapılan işaretle 

oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 Denetim komisyonunun çalışmalarında uzman kişilerden yararlanmasına, kamu kuruluşları 

personelinden yararlanmamasına yapılan işaretle oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 Denetim komisyonunun çalışmalarında görev yapacak uzman kişi sayısının 2 (iki) kişi olmasına ve 

45 (Kırkbeş) iş günü çalışmalarına yapılan işaretle oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 Denetim komisyonunda görev yapacak uzman kişilere (2.000) gösterge rakamının devlet 

memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere ödeme 

yapılmasına yapılan işaretle oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 

 Daha sonra 2017 yılında görev yapacak olan denetim komisyonu üyelerinin seçimi için gizli 

oylamaya geçildi. AK Parti'den meclis üyesi Ali TURAN ve Hasan AKMAN, MHP'den meclis üyesi 

Mustafa SERT denetim komisyonu üyeliği için aday oldular. Oy pusulalarının içinde bulunduğu zarfların 

dağıtımı, toplanması ve sayımı yapılmış, zarfların toplantıda mevcut üye sayısından fazla olmadığı katip 

üyeler tarafından tespit edilerek zarflar açılmış ve oy pusulalarının sayımına geçilmiştir. 2017 yılında görev 

yapacak olan denetim komisyonu üyelerinin seçimi için yapılan gizli oylamada AK Parti meclis üyeleri Ali 

TURAN 25 (Yirmibeş) oy, Hasan AKMAN 25 (Yirmibeş) oy ve MHP meclis üyesi Mustafa SERT 20 

(Yirmi) oy alarak denetim komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir. 

  

KARAR NO 2: Meclis Üyeliğinin Düşürülmesi (Eyüp TOP)  

 

 Gündemin 2.maddesi MHP meclis üyesi Eyüp TOP ile alakalı olduğu için meclis başkanı tarafından 

kendisi meclis toplantı salonundan çıkması konusunda uyarıldı ve görüşme öncesinde  Eyüp TOP toplantı 

salonunu terk etti. Daha sonra gündemin 2.maddesinin görüşülmesine geçildi. Katip üye tarafından teklif 

okundu, ardından meclis üyesi Eyüp TOP' un meclis başkanlığına vermiş olduğu savunması  okundu. 

  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Meclis üyeliğinin sona ermesi" başlıklı 29. maddesinde  ve 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin aynı konu başlıklı 9/A maddesinde "........... Özürsüz veya izinsiz 

olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin 

üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir............... 

"hükmü bulunmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Eyüp TOP' un  2016 yılı içerisinde yapılan 

meclis toplantılarından 7 'sine katılmadığı tespit edildiğinden meclis üyeliğinin düşürülmesine ilişkin teklif 

yapılan işaretle oylamada oybirliğiyle red edildi. 

 

KARAR NO 3: İmar Plan Tadilat  Talebinin Görüşülmesi  

 1- İlçenin Kayacık Mahallesi 862 nolu parsel önünden geçen dere genişliğinin mevcut dere genişliği 

ile aynı hale getirilerek mağduriyetin giderilmesi talebinin İmar Komisyonu’na sevki, yapılan işaretle 

oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 2- İlçenin Celal Mahallesi 1176 ada 3 nolu parselin imar durumunun eski haline getirilerek sanayi 

alanı olarak düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonu’na sevki, yapılan işaretle oylamada oybirliğiyle kabul 

edildi.  

 3- İlçenin Cumhuriyet Mahallesi 25 ada 14 nolu parselin yapı nizamının yeniden düzenlenmesi 

talebinin İmar Komisyonu’na sevki, yapılan işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 4- İlçenin Mimar Sinan Mahallesi 353 nolu parsele isabet eden imar yolunun yeniden düzenlenmesi 

talebinin İmar Komisyonu’na sevki, yapılan işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 5- İlçenin Gazi Osman Paşa Mahallesinde yer alan park ve çocuk bahçesi alanının yeniden 

düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonu’na sevki, yapılan işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 
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KARAR NO 4: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi 

 

 İmar Komisyon Raporunda yer alan tüm maddeler tek tek okunmuş ve oylanmış olup her maddenin 

okunmasıyla birlikte İmar Komisyonu adına Ak Parti meclis üyesi Osman KUŞ meclise kapsamlı bilgi 

vermiş ve daha sonra oylamaları yapılmıştır.  

 

 1- İlçenin Kızkayası Köyü H36A-12C-1D ve H36A-12C-4A paftalarında 506 600 - 506 800 yatay, 4 

469 600 – 4 469 900 dikey koordinat değerleri arasında kalan 103 ada 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı sınırları dışında olup belediyemiz mücavir alan sınırları içerisindedir. 103 ada 1 parsel ile ilgili 

herhangi bir işlem yapılması için tesisin mevcut durumunun imar planı hazırlanmak suretiyle 

resmileştirilmesi gerekli olduğundan tesis alanının üzerinde bulunduğu fonksiyona göre imar planı 

yapılmalıdır. Söz konusu tesisisin 1985 yılında yayımlanan 3194 sayılı imar kanunundan önce ruhsat alınmış 

olmasının belgelenmesi durumunda tesisin müktesep hak kapsamına gireceği dikkate alınıp yapılanma 

koşullarının E:0.40 Yençok:6.50 olarak, yapı yaklaşma mesafesinin cephe alınan yol sınırından 15 metre 

diğer tüm cephelerden 5 metre olarak düzenlenen imar plan tadilatı talebi; ( UİP PİN: 382,129 NİP 

PİN:384,81 ) Belediyemiz İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda, yapılan açık işaretle oylamada 

oybirliğiyle kabul edildi. 

            2- İlçenin Kayacık Mahallesi H36A-12A-1B paftasında 504 800 - 505 100 yatay, 4 473 200 – 4 473 

700 dikey koordinat değerleri arasında kalan 1365 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller şehir imar 

planında E:1.00 HMAX:15.50 konut alanı , 1366 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller E:0.50 

HMAX:6.50 konut alanı, 1367 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nolu parseller E:0.50 

HMAX:6.50 konut alanı,  1368 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nolu parseller E:0.50 

HMAX:6.50 konut alanı,  1369 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller E:0.50 HMAX:6.50 konut alanı, 

1370 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller E:1.00 HMAX:15.50 konut alanı, 1371 ada 1, 2 nolu parseller E:1.00 

HMAX:15.50 konut alan, 1371 ada 55, 56, 57 nolu parseller TAKS:0.30 KAKS:0.60 A-2 konut alanına 

isabet etmekte olup, söz konusu parsellerin 10 katlı konut alanı olarak düzenlenen  imar plan tadilatı talebi; 

(UİP PİN:382,130 NİP PİN:384,82 ) Belediyemiz İmar Komisyonunca uygun görülmemiş olup; imar plan 

tadilatı talebi yapılan açık işaretle oylamada oybirliğiyle red edildi. 

 3- İlçenin Kayacık Mahallesi H36A-07D-4C paftasında 504 900 - 505 300 yatay, 4 474 000 - 4 474 

200 dikey koordinat değerleri arasında bulunan 123 ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller şehir imar 

planında TAKS:0.20 KAKS:0.40 A-2 konut alanına,123 ada 6 ve 7 nolu parseller TAKS:0.30 KAKS:0.90 

A-3 konut alanına isabet etmekte olup, 123 nolu imar adasının 10 katlı yapı adası olarak düzenlenen imar 

plan tadilatı talebi; (UİP PİN:382,131 NİP PİN:384,83 ) 123 nolu imar adasının imar durumunun E:1.25 

Yençok:15.50 m. Konut Alanı olarak düzenlenmesi ve artan nüfusun yeşil alan ihtiyacının da 123 nolu imar 

adası üzerinden sağlanması Belediyemiz İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda, yapılan açık 

işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

          4- İlçenin Osman Gazi Mahallesi H36A-12A-2D ve H36A-12A-2C paftalarında 505 600 - 506 300 

yatay, 4 472 800 - 4 473 200 dikey koordinat değerleri arasında bulunan 1391 ada 1 parsel ve 1160 ada 2 

parsel şehir imar planında sağlık tesis alanına , 1158 ada 1 parsel ve 1159 ada 1 parsel TAKS:0.30 

KAKS:0.90 A-3 konut alanına isabet etmekte olup,  21.11.2016 tarih ve 2016/64 sayılı Özelleştirme Yüksek 

Kurulu kararına istinaden bu parsellerin Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsisi yapılacağından, 1391 ada 1 

parsel, 1160 ada 2 parsel, 1158 ada 1 parsel ve 1159 ada 1 parselin Spor Tesisleri Alanı olarak düzenlenen 

imar plan tadilatı talebi; Belediyemiz İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda, yapılan açık 

işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 
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          5- 01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış binalarda, bodrum katlarda bulunan ünitelere 

bağımsız bölüm düzenlenerek kat mülkiyeti veya kat irtifakına geçilmiş binalardaki tadilat ruhsatlarının 

yenilenmesi talebi: Binaların mevcut kotlarının esas alınması ve mevcutta kullanılan toplam inşaat 

alanlarının olduğu gibi kabul edilmesi şartıyla tadilat ruhsatı verilmesine; Belediyemiz İmar Komisyonunun 

uygun görüşü doğrultusunda, yapılan açık işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

MHP meclis üyesi Erol AYTEN toplantıyı terk etti. 

         6- İlçemiz Hacılar Mahallesi'nde bulunan ''Sürmeli Sokak'' isminin, ''Ülkü Sokak'' ismi olarak 

değiştirilmesi talebi; Belediyemiz İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda, yapılan açık işaretle 

oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 5: Akıllı Kent Turhal Projesi İçin Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER' e      

Yetki Verilmesi 

 

 MHP meclis üyesi Erol AYTEN toplantıya katıldı. Gündem maddesi katip üye tarafından 

okunduktan sonra meclis başkanı meclisi kapsamlı şekilde bilgilendirdi. Daha sonra oylamaya geçildi.  

 

 Ajansınızın tarafından yürütülmekte olan Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında 

Kurumumuz adına "Akıllı Kent Turhal" başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması 

durumunda uygulanmasına,sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya 

Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER’ in yetkili kılınmasına  ilişkin teklif yapılan açık işaretle oylamada 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO  6: Taşınmaz Tahsis Talebinin Görüşülmesi ( Maliye Hazinesinden        

Belediyemize, GES Projesi İçin) 

 

         Gündem maddesi katip üye tarafından okunduktan sonra meclis başkanı meclisi kapsamlı şekilde 

bilgilendirdi. AK parti meclis üyesi Osman KUŞ toplantıyı terk etti. Daha sonra oylamaya geçildi.  

 
 Turhal Belediyesinin hizmet faaliyetleri çerçevesinde tükettiği elektrik enerjisi giderlerinin yüksek 
olması ve bu giderlerinin en aza indirilmesi amacı Güneş Enerjisi Santrali (GES)' ne ihtiyaç bulunmaktadır. 
GES Projelerinin yapılması için geniş alana ihtiyaç bulunduğundan dolayı; ilçe sınırlarımız içerisinde  
Gökdere Köyü, Yavşanlık mevkiinde bulunan ve mülkiyeti hazine adına kayıtlı 110 ada 5 nolu parselin 
bulunduğu yeri Güneş Enerji Santrali (GES) alanı olarak değerlendirmek istenilmektedir. Söz konusu alanın 
kamusal alan olarak değerlendirilmek üzere, Milli Emlak Müdürlüğü' nden, Turhal Belediyesi' ne  tahsis 
edilmesi gerekmektedir. 

 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Meclisin görev ve yetkileri" başlıklı 18/e maddesinde " Taşınmaz 
mal alımına,......, tahsisine,...... karar vermek hükmü bulunduğundan Gökdere Köyü, Yavşanlık mevkiinde 
bulunan ve mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı olan 110 ada 5 nolu parseldeki taşınmazın Maliye 
Hazinesinden Turhal Belediye Başkanlığına ücretsiz olarak tahsis edilmesi teklifi yapılan açık işaretle 
oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 KARAR NO  7: Taşınmaz Tahsis Talebinin Görüşülmesi (Belediyemizden Sosyal       
      Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne) 

  Gündem maddesi katip üye tarafından okunduktan sonra meclis başkanı meclisi kapsamlı şekilde 
bilgilendirdi. CHP meclis üyesi İsmail VAROL toplantıyı terk etti. Daha sonra oylamaya geçildi.              

Turhal Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü' nün 06/12/2016 tarihli ve 2826 sayılı yazısında, 

mülkiyeti belediyemize ait Celal Mahallesi 1184 ada 4 parsel üzerinde bulunan 1.000,17 m
2
 taşınmaz ve 

Celal Mahallesi 1184 ada 5 parsel üzerinde bulunan 1.471,98 m
2
 taşınmazı hizmet binası yapılmak üzere 

kendilerine bedelsiz tahsis edilmesini talep etmiştir.  
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 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18 (e) maddesinde 

“Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir 

taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına... “ denilerek meclise yetki 

verilmiştir. Aynı kanunun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75 (d) maddesinde “Kendilerine ait 

taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. 

Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması 

hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” 

hükmü bulunduğundan mülkiyeti belediyemize ait Celal Mahallesi 1184 ada 4 parsel üzerinde bulunan 

1.000,17 m
2
 taşınmaz ve Celal Mahallesi 1184 ada 5 parsel üzerinde bulunan 1.471,98 m

2
 taşınmazı Turhal 

Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünün 06/12/2016 tarihli ve 2826 sayılı yazısı  doğrultusunda  5393 

Sayılı Belediye Kanununun 75 (d) maddesi gereğince Turhal Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü adına 

bedelsiz olarak tahsisinin yapılması teklifi yapılan açık işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

Meclis Başkanı Saat 15:30' de tekrar toplanmak üzere oturuma 20 dakika ara verdi. 

Yılmaz BEKLER Celalettin ÖZKAPLAN Hayrettin ÖNAL 

Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye 

 

 

T.C. 

T U R H A L 

BELEDİYE MECLİSİ 

 

 

Toplantının Ayı ve Sayısı : Ocak-2017/1  Toplantının Tarihi :05.01.2017 

Birleşim   :1    Toplantının Günü :Perşembe 

Oturum   :2 

 

 Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarihi Perşembe günü saat 14.
00

’da meclis toplantı salonunda 

yapmış olduğu Ocak ayına ait karardır. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GÜNDEM :  

    

Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı 

 

1. Denetim Komisyonuna Üye Seçimi 

2. Meclis Üyeliğinin Görüşülmesi (Eyüp TOP)   

3. İmar Plan Tadilat  Talebinin Görüşülmesi 

4. İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi 

5. Milli Egemenlik Parkının İsminin "15 Temmuz Milli Egemenlik Parkı"  Olarak             

    Değiştirilmesi  Talebinin Görüşülmesi 

6. Akıllı Kent Turhal Projesi İçin Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER' e Yetki Verilmesi 

7. Taşınmaz Tahsis Talebinin Görüşülmesi ( Maliye Hazinesinden Belediyemize, GES Projesi  

     İçin) 

8. Taşınmaz Tahsis Talebinin Görüşülmesi (Belediyemizden Sosyal Hizmetler Merkezi  

     Müdürlüğüne) 

9. Taşınmaz Mal Satış Talebinin Görüşülmesi 

 10. Kamu ve Özel Bankalardan Kredi Kullanımı İçin Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER' e  

        Yetki  Verilmesi 

 11. İller Bankasından  Kredi Kullanımı İçin Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER' e Yetki  

    Verilmesi 

 12. Muhtarlıklar Müdürlüğüne Bütçe Aktarılması  
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 13. Şehiriçi Toplu Taşıma Hizmetleri İhalesi ( Şehiriçi Minibüsleri) İçin Encümene Yetki   

       Verilmesi 

 14. Turhal-Tokat Minibüs Garaj Çıkış Ücretinin Belirlenmesi 

      

 
EK GÜNDEM: 

15. Mezar Yeri Nakli Talebinin Görüşülmesi 

16. Cadde İsim Değişikliği Talebinin Görüşülmesi (Şehit Hasan KARADAVUT) 

 

ÖNERGE: 

 

17. Turhal Yeni Belediye Spor  Kulübüne  Nakdi Yardımın Görüşülmesi 

18. Turhal Spor  Kulübüne  Nakdi Yardımın Görüşülmesi 
 

 Yoklama yapıldı,bir önceki oturumda bulunmayan AK Parti meclis üyesi Arzu KARCI' nın raporlu 

olduğu, bir önceki oturumda bulunan MHP meclis üyesi Eyüp TOP ve Ali Dursun ANAS' ın ise toplantıya 

henüz katılmadığı görülerek meclis başkanı saat 15:30 da ikinci oturumu başlattı. 

 

KARAR NO 8: Kamu ve Özel Bankalardan Kredi Kullanımı İçin Belediye Başkanı     

                           Yılmaz BEKLER' e  Yetki  Verilmesi 

  

  Gündem maddesi katip üye tarafından okunduktan sonra meclis başkanı meclisi kapsamlı şekilde 

bilgilendirdi.Daha sonra oylamaya geçildi. 

 

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d Maddesi "Borçlanmaya Karar Vermek" hükmü gereği, 

belediyemizin birikmiş borçları ile yapılandırılmış borçlara ilişkin taksitlerin düzenli ödenebilmesi için 

kamu veya özel bankalardan 5 yıl vadeli 5.000.000,00 (Beşmilyon) TL. Kamu ve Özel Bankalardan kredi 

kullanmaya Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER’ in yetkili kılınmasına ilişkin teklif ,yapılan açık işaretle 

oylamada MHP'den 6 (Altı),CHP'den 3(Üç) meclis üyesinin çekimser oylarına karşılık AK Partiden 14 

(Ondört) meclis üyesinin kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi. 

 

KARAR NO 9 : Muhtelif Mahallelerde Altyapı Borularının Değişimi İçin Belediye  

                            Başkanı  Yılmaz  BEKLER' e Yetki Verilmesi 

 

  Gündem maddesi katip üye tarafından okunduktan sonra meclis başkanı meclisi kapsamlı şekilde 

bilgilendirdi. Daha sonra oylamaya geçildi. 

 

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d maddesi " Borçlanmaya karar vermek " hükmü gereği, 

belediyemizce yapılması planlanan Muhtelif mahallelerde altyapı (İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu) 

borularının değişimi için gerekli olan 8.000.000,00 (Sekizmilyon) TL. kredinin İller Bankası A.Ş. ' den 

kullanılması ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER ' e yetki verilmesine 

ilişkin teklif yapılan açık işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 10 : Muhtelif  Cadde ve Sokaklarda Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini  

                              İçin Belediye  Başkanı  Yılmaz  BEKLER' e Yetki Verilmesi 

 

 Gündem maddesi katip üye tarafından okunduktan sonra meclis başkanı meclisi kapsamlı şekilde 

bilgilendirdi. Daha sonra oylamaya geçildi. 

 

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d maddesi " Borçlanmaya karar vermek " hükmü gereği, 

belediyemizce yapılması planlanan Muhtelif  Cadde ve Sokaklarda Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt temini için 

gerekli olan 3.500.000,00 (Üçmilyonbeşyüzbin) TL. kredinin İller Bankası A.Ş. ' den kullanılması ve 
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işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER ' e yetki verilmesine ilişkin teklif yapılan 

açık işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 11 : Muhtelif  Cadde ve Sokaklarda Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Serilmesi 

                             İçin Belediye  Başkanı  Yılmaz  BEKLER' e Yetki Verilmesi 

 

 Gündem maddesi katip üye tarafından okunduktan sonra meclis başkanı meclisi kapsamlı şekilde 

bilgilendirdi. Daha sonra oylamaya geçildi. 

 

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d maddesi " Borçlanmaya karar vermek " hükmü gereği, 

belediyemizce yapılması planlanan Muhtelif  Cadde ve Sokaklarda Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt serilmesi 

için gerekli olan 1.000.000,00 (Birmilyon) TL. kredinin İller Bankası A.Ş. ' den kullanılması ve işlemlerin 

yürütülebilmesi için Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER ' e yetki verilmesine ilişkin teklif yapılan açık 

işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 12 : Muhtelif  Ebatlarda Agrega alımı için Belediye  Başkanı  Yılmaz   

                              BEKLER' e Yetki Verilmesi 

 

 Gündem maddesi katip üye tarafından okunduktan sonra meclis başkanı meclisi kapsamlı şekilde 

bilgilendirdi. Daha sonra oylamaya geçildi. 

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d maddesi " Borçlanmaya karar vermek " hükmü gereği, 

belediyemizce yapılması planlanan Muhtelif  Ebatlarda Agrega alımı için gerekli olan 500.000,00 

(Beşyüzbin) TL. İller Bankası A.Ş. ' den kullanılması ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Başkanı 

Yılmaz BEKLER ' e yetki verilmesine ilişkin teklif yapılan açık işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 13 : Menderes ve Gültekin Topçam Caddeleri Düzenleme İnşaatı Yapım İşi  

        İçin Belediye  Başkanı  Yılmaz  BEKLER' e Yetki Verilmesi 

 

 Gündem maddesi katip üye tarafından okunduktan sonra meclis başkanı meclisi kapsamlı şekilde 

bilgilendirdi. Daha sonra oylamaya geçildi. 

 

  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d maddesi " Borçlanmaya karar vermek " hükmü gereği, 

belediyemizce yapılması planlanan Menderes ve Gültekin Topçam Caddeleri düzenleme inşaatı yapım işi 

için gerekli olan 2.700.000,00 (İkimilyonyediyüzbin) TL. kredinin İller Bankası A.Ş. ' den kullanılması ve 

işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER ' e yetki verilmesine ilişkin teklif yapılan 

açık işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 14 : Muhtelif  Mahallelerde Kilitli Beton Parke Alımı ve Döşenmesi İçin  

        Belediye  Başkanı  Yılmaz  BEKLER' e Yetki Verilmesi 

 

 Gündem maddesi katip üye tarafından okunduktan sonra meclis başkanı meclisi kapsamlı şekilde 

bilgilendirdi. Daha sonra oylamaya geçildi. 

 

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d maddesi " Borçlanmaya karar vermek " hükmü gereği, 

belediyemizce yapılması planlanan Muhtelif  Mahallelerde Kilitli Beton Parke Alımı ve döşenmesi için 

gerekli olan 7.000.000,00 (Yedimilyon) TL. kredinin İller Bankası A.Ş. ' den kullanılması ve işlemlerin 

yürütülebilmesi için Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER ' e yetki verilmesine ilişkin teklif yapılan açık 

işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 

KARAR NO 15: Muhtarlıklar Müdürlüğüne Bütçe Aktarılması 
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 İçişleri Bakanlığının 2015/8 sayılı genelgesinin 6. maddesinin (c) bendi gereğince belediyemizde 

Muhtarlıklar Müdürlüğünün kurulması ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kaldırılmasından dolayı Emlak 

ve İstimlak Müdürlüğüne 2017 yılı için hazırlanan toplamda 452.100,00 (Dörtyüzelliikibinyüz) TL bütçenin 

Muhtarlıklar Müdürlüğü bütçesine aktarılmasına ilişkin teklif yapılan açık işaretle oylamada oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

 

KARAR NO 16: Şehiriçi Toplu Taşıma Hizmetleri İhalesi ( Şehiriçi Minibüsleri) İçin          

Encümene Yetki Verilmesi 

 

 

 Gündem maddesi katip üye tarafından okunduktan sonra meclis başkanı meclisi kapsamlı şekilde 

bilgilendirdi. Daha sonra oylamaya geçildi. 

 

 İlçemiz sakinlerinin belediye sınırları içerisindeki mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerini yerine 

getirmek belediyemizin asli görevidir. Bu kapsamdaki şehiriçi ulaşım hizmeti; 5393 sayılı Belediye 

Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15'inci maddesi (f) bendi "Toplu taşıma yapmak; bu 

amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini 

kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek" hükmü gereğince görev alanımız içerisindedir.   

           İlçemizde şehiriçi toplu taşıma hizmetlerini yürütmek amacıyla toplu taşıma hatlarının 10 yıl 

süreyle ihale yoluyla kiralama suretiyle işletilmesi hakkı  ilk olarak 1997 yılında devredilmiştir. Daha sonra 

2007 yılında ilk ihalenin süresi bittikten sonra ikinci kez toplu taşıma hatlarının ihalesi yine 10 yıllığına 

verilmiş bu süre ise 13.08.2017 tarihinde sona erecektir.   

          İlçemizde toplu taşıma hizmetinin kesintiye uğramadan devam etmesi için belediyemiz bünyesinde 

yeterli sayıda, nitelikte ve donanımda araç bulunmamaktadır. Bu sebeple şehiriçi toplu taşıma hatlarının 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45'inci maddesi gereğince 10 yıl süreyle kiralanması ihalesinin 

yapılabilmesi için Encümen’e yetki verilmesine ilişkin teklif yapılan açık işaretle oylamada oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

 

KARAR NO 17 : Turhal-Tokat Minibüs Garaj Çıkış Ücretinin Belirlenmesi 

 

 Gündem maddesi kâtip üye tarafından okunduktan sonra meclis başkanı meclisi kapsamlı şekilde 

bilgilendirdi. Daha sonra oylamaya geçildi. 

 03/11/2016 tarih ve 2016/121 sayılı karar ile kabul edilen 2017 yılı ücret tarifesinde Turhal-Tokat 

Minibüs garajı çıkış ücreti 5 TL' den 7' TL' ye çıkartılmıştır.  

 S.S.6 Nolu Turhal-Tokat küçük otobüs ve minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ekte sunulan 

dilekçesinde 2017 Temmuz ayına kadar yolcu taşıma ücretlerinde artış yapmayacaklarını belirterek, minibüs 

çıkış ücretlerinde  de artış yapılmamasını ve 2016 yılı minibüs çıkış ücretlerinin 2017 yılında da 

uygulanması teklifine ilişkin olarak Turhal-Tokat Minibüs garajı çıkış ücretinin 7 (Yedi) TL' den 5 (Beş) TL' 

ye indirilmesi yapılan açık işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 18 : Mezar Yeri Nakli Talebinin Görüşülmesi 

 

 İlçemiz Varvara Mahallesindeki mezarlığın (Dabandaşı Mezarlığı) içinde medfun 

(defnedilmiş=gömülmüş) bulunan kabirlerin, Kale Mezarlığına nakillerin yapılması ilişkin teklif yapılan 

açık işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 19 : Cadde İsim Değişikliği Talebinin Görüşülmesi  

 

 İlçemiz Emek Mahallesinde bulunan "Bağlar Caddesi" isminin Şehit Hasan KARADAVUT ismi 

olarak değiştirilmesine ilişkin teklif yapılan açık işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 
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KARAR NO 20 : Turhal Yeni Belediye Spor  Kulübüne  Nakdi Yardımın Görüşülmesi 

 

 Gündem maddesi katip üye tarafından okunduktan sonra meclis başkanı meclisi kapsamlı şekilde 

bilgilendirdi. Daha sonra oylamaya geçildi. 

  

 Çeşitli branşlarda spor faaliyetlerini yürütmekte olan Turhal Yeni Belediyespor kulübüne  5393 

sayılı Belediye Kanunu’nun 14/b maddesi hükümleri doğrultusunda 50.000 (Ellibin) TL  nakdi yardım 

yapılmasına ilişkin önerge yapılan açık işaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 21 : Turhal Spor  Kulübüne  Nakdi Yardımın Görüşülmesi 
 

 Gündem maddesi katip üye tarafından okunduktan sonra meclis başkanı meclisi kapsamlı şekilde 

bilgilendirdi. Daha sonra oylamaya geçildi. 

 İlçemizde faaliyet gösteren Turhal Spor Kulübü maddi imkansızlıktan dolayı nakdi yardım talebinde 

bulunmuş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi gereği Turhal Spor Kulübüne 125.000,00 

(Yüzyirmibeşbin) TL nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerge yapılan açık işaretle oylamada oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından meclis başkanınca Turhal Belediyesi Ocak ayı 

olağan meclis toplantısı kapatıldı. 

 

 

Yılmaz BEKLER Celalettin ÖZKAPLAN Hayrettin ÖNAL 

Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye 

 

 

 


