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Belediye Meclisinin 03.01.2020 Cuma günü saat 1.1.00'da meclis toplantı salonunda yapmış olduğu
Ocak ayına ait meclis toplantı tutanağıdır.

I3eledilc \4cclisi. Belediıe Başkıııı İlker Bi-Kt-f-lt haşkanlığındı 0_].01,2020 Cuma günü saat
l4.(}0'da meclis toplantı saltınuırda 1,oklama cetr eliııdc inrzalaı,ı bulunıır iiı elerin katılımı),la topla;dı.

I(ATILAN Üyoı-ıR : iırER BI]KLER, BEKIR AY, YUSUF KARAKOYLrN, HAYRETTiN
öNAL, MEHMET ATILGAN, RECEP öZTüRK, DEMiRKAN ERDOĞAN, BETüL KILINÇ, ADNAN
YILMAZ. GÖKHAN TLıNÇEL. VAYiT POLAT. AHMET DA6BAŞI. SAMET ŞENEL. MUSTAFA
öĞüT. YL,NUS KüRŞAT ŞAHiN. FAHRi GiDER. CiHAN ATıLGAN.MURAT DöNMEZ. HüSEYiN
özDoĞAN. isıraniı_ KABALAK. NiH^i yALçıN. şı-RIFI- G('NaöR.HüSEyiN özüpEK, AvLA
BtDiRHAN çELIK.FERHAT SOYS.AL. ltRiDt N özı, tı-iı<

GöREVLi üYE

I(ATIL_\IAYAN (yııın : -----

I7-1NLl IrYE

GÜNDEM:

l . Denetim Komisyonuna Üye Seçimi Talebinin Görüşülnıesi
2.İmar Plan Tadilat Tatebinin Görüşülmesi
3. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
4. Memur ve Hizmetli Olnrayanlara Uygulanacak Yol ve Gündelik Masrafların Tespiti Talebinin

Görüşülmesi
5. Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Aylık Ücretlerinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi
6. Boş Kadro İptal/ İhdas Talebinin Görüşülmesi
7. Zabıta Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 2020 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma

Ücretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi
8. İtt'aiye Müdürlüğünde Fiiten Çalışanlara 2020 Yılında Verilecek Ar lık Maktu Fazla Çalışma

Ücretinin Belirlenmesi l alebinin Göriişiiln-ıcsi

EK G ['\DL,_\1 (tsI RlNlLERDI\ GELl]\ ):

9. Park İsmi ve Sokak İsimleri Verilmesi Talebinin Görüşülmesi (3 Adet)
l0.Harçların Yeniden Belirlenmesi 

-[alebinin 
Cörüşülmesi
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Meclis Başkanlığını Belediye Başkanı [lker BEKt-ER'in ;-i.iriittüğü görüldü. Başkanlık divanı yerini
aldıktan sonra yoklama yapıldı. Tüm nıeclis ii.v-elerinin toplantıva katıldığı görüldü.Açılış konuşnıası ve
saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Meclis Başkanı tarafından 20l9 yılı Aralık ayı olağan nreclis toplantısına ait toplanl tutanaklarının
kabulü meclisin onayına sunuldu, tutanaklalda ııaddi hata bulunmadığı ve tutanakların kabulü yapılan
işaretle oylamada qE!BLİğIYLE_@L editdi.

Meclis Başkanı tarafindan meclis üyelerine herhangi bir önergelerinin olup olmadığı soruldu.Meclis
üyelerince herhangi bir önerge verilmediği görüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce
belediyemiz birimlerinden güırdeme eklenmek iizere teklif geldiği görüldii.

imar ve Şelrircilik Mtidiirlliğüne ait " Park İsmi r e Sokak İsimleri Verilmesi Taiebinin
Görüşülmesi " ne ilişkin teklif Beledil,e Meclisi Çalışına Yönetmeliğinin 1 l.maddesi gereği Meclis
Başkanı tarafından 9.ncu madde olarak doğrudan gündeme eklendi.

imar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait " Harçların Yeniden Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi "
ne ilişkin teklif Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin l l .maddesi gereği Meclİs Başkanı tarafindan
10.ncu madde o1arak doğrudan gündeme eklendi.

Daha sonra gündeın ı-ı-ıaddelerinin göriişiilmesine geçilcii,

GÜNDEM MADDESi t: Denetim Kırmis1onuna Üye Scçimi 'l-alebinin Görüşülmesi

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Denetim Komisyonu" başlıklı 25. maddesinde "........ ilçe
belediyeleri,.,..... 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 sayısl
üçteıı az beşten çok olmamak üzere bir denetim konıislonı-ı tıluşturur. Komisyon,......çalışmalarında kamu
pcrsoı-ıelinden ve gerektigiııde diğer uzınan kişilerden 1ararlanabilir. Denetim komisyonu toplantılarına.
belediye ve bağlı kunıluşları dışındaki kamrı kuruın ve kurulı.ışlarından görevlendirilenlere (1.000)ı kamu
personeli dışındaki diğer uzman kişilere ...., diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet
memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpıml sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye
meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. " hükmü bulunduğundan, Belediyemizin 20l9 y$
gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ı"e kayıt işlemlerinin denetimi için meclis ü.veleri arasından gizli
oı la
geı,ekmektedir.Kanun maddesi lı iikı-ı-ı iiı-ıc giire:

l-Denetim Komisyonunun kaç kişiden oluşturulacağıııın belirlenmesi.
2-Komisyonun çahşmalarında uzman kişi ve kuruluşlar ile kamu kuruluşları personelinden

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

uzman kişi ve kamu personelinin miktarı ve çalışacakları gün sayısünın tespit edilmesi,
4- Görev yapacak uzman kişi ve kuruluşlar ile kan-ıu personeline yapılacak günlük ödemelerin tespit

edilmesi, hususlarına ilişkin teklifle alakalı olarakl

!Q!Q yılında görev yapacak denetim komisyonı-ıııuır 3 (İjç) k§iden oluşması meclis başkanı
tarafindan meclise teklif edildi.Teklif yapılan işaretle oylamada OYBIRI-IGIYLE kabul edildi.

Denetim komisyonunun çalışnıalarında kamu kuruluşları personelinden

ve üye sayısü 3'den az. 5'ten çok oln-ıanıak tizcre denetim komisyonu oluşturulması

başkanı tarafindan meclise teklif edildi.Teklif yapılan işaretle oylamada oYBiRLİ
}
Ğ

ararlanması meclis
iyıE kabuü ediıdi.

Denetim komisyonunun çalışmalarında görev yapacak kamu personeli kişi sayısırun l (Bir) !§
olması ve 30 (Otuz) iş günü çalışnıası nıeclis başkanı tarafından ı-ı-ıeclise teklil edildi.Teklif yapılan işaretle
o1,1amada oyBİRLİĞİyLE kabul edildi,

Denetim komis1,oııunda görer 1apıcak kan-ıu 1-ıe ı,stıııe linc ( 1.000) göstelge rakaınının devlet
memurlarına uygulanan aylık katsayılla çarpımı sonucu bulunacak nriktarı geçmemek üzere ödeme
yapılması meclis başkanı taratindan meclise teklif edildi.Teklif yapılan işaretle oylamada
OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.
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Daha sonra flfQ yılında görer yapacak olan denetim konrisvonu ül,eleriııin seçimi için gizli
o1,Ianraya geçildi.AK Parti'den n-ıeclis tiy,eleri Ylınus Kürşat ŞAHİN ıe Saıneı ŞENEL.C.H.P.'den meclis
üyesi Hüseyin ÖZÜPEK denetinr komisyonrı üyeliği için aday oldular.Oy pusulalarının içinde bulunduğu
zartların dağıtımı,toplanması ve sayrmı yapılmış.zarfların toplantıda mevcut üye sayısından fazla olmadığı
ve toplam 26(Yirmialn) adet zarf olduğu katip üye tarafındaıı tespit edildi.Zarflar açıIarak oy pusulalarının
sayımına geçi[di.

2020 yılında görev yapacak olan denetim konıisyonu ill,elerinin seçimi için vapılan gizli oylamada
AK Paııi meclis üyelerinden Yunus Kürşat ŞAHİN 26 (Yirmialtı), Samet ŞENEL 26 (Yirmialtı) oy ve
C.H.P. meclis üyesi Hüseyin ÖZÜPe« l9 (Ondokuz) oy alarak denetim komisyonu üyetiğine seçildi.

GÜNDEM MADDESi 2: imar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

l- llçemiz Kayacık ve boyacılar mahallesi(tapuda kayacık,gökdere,) sınırlarında H36AO7D3A-
H36AO7D3B_H36AO7D3C_H36AO7D3 D-l l]6AO7D4A-H36AO7D4B_H36AO7D4C_H36AO7D4D
Paftalannda, 4474300-4475100 dikey. 501500-506l00 yatai, koordinat değerleri arasında kalan yeşil
alanların aynı bölgede 200mt. Kuzeyindeki alana taşrnnası ve yeşil alandan çıkarılan alanların ise

"l00.0000 Sosyal Konut Projesi" kapsamında kullanılmak iizere "TOPLU KONUT ALANI" E=1.50
Yençok=l5.5Omt olarak düzenlenmesi plan tadilatı talebi: İnıar Ktımis)onu'na serki, yapılan işaretle
ovlamada oyBİRJ.İĞİyLE KABUL edildi.

2- Ilçemiz Celal Müallesi H36,4l]B4A Pafiasında.1.17l900-4.172l00 dikey,, 506700-506900 yatay

koordinal değerleri arasında kalan "Resmi Kurum Alanı"nın(Emniyet Hizmet alanı) kaldırılarak "Belediye
Hiznıet Alanı" olarak yeniden düzenlenmesi plan tadilatı talebi: İmar Komisyonu'na sevki, yapılan işaretle

oyıamada oYBİRLiĞiYLE KABUL edildi.

3- Ilçemiz Mücavir alaıı sınırları içerisinde 1/ l 000 uygulanıa imar planında gösterilmek üzere,

0].l1.20l5 tarih ve 2952l sal,ılı resııi gazetede rar ımlaı-ıan "Şehirci Yollarda Bisiklet Yo]ları. Bisiklet
İstasyonları Ve Bisiklet Park Yerleri 'fasarımına ve yapınrına dair Yönetmelik" Kapsamında 2020 yıh
içerisinde imar planlarımıza Bisiklet yollarıırın işlenilmesi hususunda gerekli plan tadilatları talebinin: İnıar
Komisyonu'na sevki, yapılan işaretle oylanıada OYBİRLİĞİYLE KABUL edildi.

.l- Ilçemiz Borsa mahallcsi(haman-ı) H36AO8D4A Paftasında 4174700-1474900 dikey. 508600-
508900 yatay koordiııat değerleri arasıırtla kalan 85 ada .5 ııolu parsel -'t}eledil,e Hizmet Alanı"nda
kalmakta olup, Tarım ve Hayvancılık 'l-esisleri Alaı-ıı olarak Yeniden düzenlennıesi plan tadilatı talebi;
İmar Komisyonu'na sevki, yapılan işaretle oylamada OYBİItLİĞİYLE KABUL ediüdi.

S-İlçemiz Kayacık mahallesi H36AO7D3D-H36A074C Paftalarında 4473900-4474100 dikey
505l00-505400 yatay koordinat değerleri arasında kalan A-3 Konut alanına isabet eden 130 nolu adanın A-
5 Konut alanı olarak düzenlenmesi plan tadi|atı talebi: İmar Komisyonu'na sevki. yapılan işaretle oylamada
oYBİRLİĞiYLE I(ABUL edildi.

GÜNDEM MADDESİ 3: İmar Komisl,tınu Raporunun Görüşülmesi

l- Ilçemiz Dere Mahallesi, H36A-l28-lA Paftasında 44'73400-4473600 dikey, 506400-506600

koordinat değerleri arasında kalan l193 ada 6 nolu parsel imar planında ticaret alanına (hmax:6.50) isabet

etmekte olup. ayrık nizam (A-5) ticaret , ktı-ıut alanı olarak diizenlenıııesi plan tadilatı talebi: Belediyemiz
İn-ıar Komisyonrı taraflııdan uygun görülnremiş olup. iınııı,plıı,ı tatlilatı talebi 1,apılaı-ı işaretle oylamada
oYBİRLiĞİYLE RED edildi.
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2 - İ|çemiz İskele Mahallesi H36A-l2A-4C paftasında 4471500-4471800 dikey, 504800-505l00
yatay koordinat değerleri arasında kalan 39l ada 8 ve 9 nolu parseller uygulama imar planında park alanına
isabet etmekte olup. park alanının kaldııılarak konut alanı iı]arak düzenlenmesi plan tadilaı talebi:
Belediyemiz İmar Komisyonı.ı tarafından bölgede koııut alanındaı,ı dal,ıa fbzla park alanı olduğu ve mevcut
parkların yeterli olduğu gerekçesiyle talep uygun görülmüş cılup. inrıır p]an tac]ilatı talebi yapılan işaretle
oylamada oYBiFtLiĞiYLE KABUL edildi.

3- İlçemiz Celal Mahallesi H36a-l2b-4a paftasında 4412100-4412400 dikey, 504800-505100 yatay
koordinat değerleri arasında ka]an 301 ada 47 nolı-ı parselin bulunduğu adada ki tüm binalar arka
cephelerinde 3mt bırakmak şa(lyla parselin tamamına yapılaşnrış ve 47 nolu parsel boş ve tek kalmıştır.
Mevcut imar plan notlarınıız ve planlı alanlar imar yöı-ıetmeliği hükümlerine göre doğrudan parselin

tamamlna inşaat izni verilemeyeceğinden dolayı, parselin tamamına mevcut teşekküle göre }apı yapma izni
talebi; Belediyemiz İmar Komisyonu tarafından uyeun görüImemi§ olup, imar plan tadilatı talebi yapılan
işaretle oy lamada oYBİRLiĞİYLE RED edildi

4- Ilçemiz Kazım Karabekir Mahallesi H36.4 -l2C-lA paftasında 506500-506700 yatay, 4470900-
447l000 dikey koordinat değerleri arasında bulunan l11l ada 6 nolı-ı parseliı-ı bir kısmı park alanına isabet

etmekte olup, park alaı,ıının ka]dırılarak. Ticaret Alalıı Ycnçok:9.50 olarak düzenlenmesi plan tadilatl
ıalebi; Belediyemiz İmar Komisyoııu tarallı,ıdan uygun görülmüs olup, imar plan tadi]atı talebi yapılan
işareıle o1lamada oYBiRLİĞiYLE KABI L ediüdi.

GÜNDEM MADDESİ 4: Memur ye Hizrnetli Olmayanlara Uygulanacak Yol ve Gündelik
Masraflann Tespiti Talebinin Görüşülmesi

Belediye Meclis üyelerinin ve belediyeııiz tarafindan hizmet alım yolrıyla temin edilen özel firma
çalışanlarının ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer şahısların hizmet gereği görev mahalli dışına geçici
görevlendirilmeleri halinde kendilerine ödenecek harcırah ile ilgili olarak 6245 sayıIı, Harcırah Kanunu'nun
"Memur ve Hizmetli Olmayanların Harcırahı" başhklı 8. Maddesinde "Memur veya hizmetli olmadıkları
halde bu kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafi ve gündelik,
bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şaıllar dikkate alınarak 4'ncü dereceye kadar olan
memurlardan herhangi birine verilen yol masralı ve giindeliğe kıl,asen ilgili kurumca takdir olunur" hükmü
yer almaktadır.

Buna göre kurumumuzrrn görev alanı ile ilgili olmak iizere hizmet, fikir ve mütalaa ve
ihtisaslarından faydalanılan memur ve hizmetli kapsamında bulunmayanlara söz konusu 8. madde
kapsamında yevmiye ve yol harcırahı ödenmesi talebi: yapılan işaretle oylamada OYBİRLİĞİYLE
KABUL edildi.

GÜNnBlr ı.r-A»nEsi s: Sözleşmeli Personel Çalıştırılması r,e Aylık Ücretlerinin Belirlenmesi
Talebinin Görüşülmesi

5393 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre belediyelerde çalışan sözleşmeli personele
ödenebilecek ücretlerin aylık tavan ve taban miktarları aynı maddenin 3. Fıkrasındaki "... sözleşmeli
olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci
kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre tespit edilecek her türlü
ödemeler toplamının l-ıet tutarının yüzde 25 f'azlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla
belirlenir." hükmüne istinaden Maliye Bakaırlığınca her yıl y,eniden tespit edilmektedir.

Bu itibarla, Belediyemizde 5393 Sayılı Kanunulı 49 uncu ınaddesi çerçevesinde 20l9 yılında

çalıştırılıp 01.0i.2020 tarihinden sonra da çalıştınlmaya devam edilecek olan 2 Mühendis, 2 Mimar, l
4
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Şehir Plancısı,3 Tekniker, 1 Programcı, l Eğitmen için ve 2020 yılında ilk defa istihdam edilmeye
başlanacak olan 2 Mühendis,2 Tekniker, l Ekonomist ve l Avukat için ödenmesi gereken sözleşmeli
personelin aylık ücretlerinin; Ocak 2020 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
taratjndan belirlenen artlrlmsız asgari limitten verilmesi;

Ayrıca aynı maddenin 4. iıkrası kapsamında kadro karşılığı kısmı zamanlı sözleşmeli çalıştırılması
düşünülen Avukat. Doktor (İşi,eri ttekinıiı ı e Sağlıkçı (Ebe. Heııışire. Sağlık Memuru gibi) unvanlı
personelin 2020 yılı içirıde çalıştııılması halindc allık iicretlerıniıı ()cak ]()]() Malile Bakanlığı Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen aftlrımsız asgari limitten verilmesi talebiı yapılan
işaretle oylamada @i@L&\Eu.! ediüdi.

G[iNDE_u MADDESi 6: tsoş Kadrır iptalı ihdas Taltbinin (iörüşülmesi

Belediyemizde ihtiyaç duyulması nedeni ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede

1alımlanan Beledile ve Bağ|ı Kuruluşlar ilc Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ıe Standanlarına
Dair Yönetmeliğin l l. maddesi gereğince "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile
boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır." hükmü
gereğince, Ekli IL sayılı cetvelde hazırlandığı gibi Norm Kadro Kütüğünde boş bulunan;

T.H.S. sınıfındaki 5. dereceli l adet Teknisyen unranlı kadronun. l. dereceli l adet Mühendis
unr anlı kadro ile değişıirilmesi.

T.H.S. sınıfındaki 9. dereceli l adet Teknisyen unvanlı kadronı-ın. l. dereceli l adet Ekonomist
unvanlı kadro ile değiştirilmesi talebi; yapılan işaretle oy laınada oYl}iRLiciyı-E l(A.Bt, L edildi.

(II) s.\\ ll.| ( lj|\ El-; I]OŞ K\I)lto l)l.(;lsll(l lCl
(\ll.\lt It)

il-i : ToKAT
ilÇEsi : TURHAL
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(;ERl]K( ES
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GÜNDEM MADDESi 7,ı Zabıta Mütlürlü ğünde Fiilen Çalışanlara 2020 Yılında Verilecek Aylık
Maktu Fazla Çalışma Ucretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

Zabıta Müdürlüğümüz emrinde görev yapan 657 sayılı 1,asaya tabi memurlara 2020 yılı içerisinde
ödenecek aylık maktu ücretleri 2020 yılıı Bütçe Kanunu içerisindeki ilgili cetvelde ilçemizin nüfusuna göre

belirlenecek oranlann üst srnırrnı aşmamak üzere en üst sınırdan tespit edilmesi teklifi yapılan açık işaretle
oyüamada oyBİRıİĞİyLE xaBuı ediıdi.
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GLlNDEN{ MADDESI 8: Itfaiye Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 2020 Yılında Verilecek Aylık
Maktu Fazla Çalışma cretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

GI NDEM MADDESİ 9: Park İsmi ı c Sırkak İsinıleri Ycrilınesi l'ıle binin (Jörüşülmesi

l- İlçemiz Yavuz Selim Mahallesi muhtarlük binasıııın olduğu alandaki parka Mustafa ÇOBAN
isimli vatandaşımn 20.|2.2019 tarihinde vermiş olduğu dilekçe ile 2003 yılında Yüksekovada şehit düşen
" Erden ÇOBAN" isminin verilmesini talep etmiş olup;söz konusu ralebin İmar Komisyonu'na sevki,
yapılan işaretle oy lan-ıada OYBtRLIGIYLE KABU L edildi

2- İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi Zelrravi Sokak isnıinin: 'l0.12.2O19 tarihli Rasim ÇOBAN' a ait
talebinde " Çoban" Sokak olarak değiştirilmesi talebi yapılan işaretle oy
edildi.

lamada oYBİRLiĞİYLE RED

3- ilçemiz Kayacık Mahallesi Tahtalı Sokak isminin; 18.12.20l9 tarihli Mehmet ToPSAKAL' a ait
talebinde " Topsakal" Sokak olarak değiştirilmesi talebi yapılan işaretle oylamada C.H.P.meclis üyesi
Htiseyin ÖZÜPEKin ( l Üye) ÇEKİMSER or una karşılık toplanııl,a katılan diğer meclis üyelerinin
tamaınının 125 Üle) RED o1ıı1 l.ı O\'('OKLL Gl_ \ LA RED edildi.

GüNDEMMADDEsi ı0: Harçların Yeniden lielirlenmesi 'f alebinin Görüşülmesi

Turhal Belediye Meclisinin 01 .l l .20l9 tarih ve l 1 7 sayılı kararı gereği alınacak harçlardan imar ile
ilgili alınacak ücretler maddesinin 20. bendinde bahçe duvar harcı m2 80,00 TL sehven yazılmış olup, 8,00
TL olarak düzeltilmesi. aynı maddenin 28. bendinde ekspertiz ücreti dosya başına 200,00 TL sehven
yazılmış olup 100,00 TL olarak düzeltilınesi talebi ile ilgili olarak 2020 Ücreı Tarifesindeki;

1.İmar ile ilgili alınacak ücretler maddesinin 20. bendindeki bahçe duvar harcı m2 sinin 80,00 TL
den 8,00 (Sekiz) TL olarak düzeltilmesi yapılan açık işaıetle oy lanıada oYBiRLiĞİYLE KABUL edildi

2.İmar ile ilgili alınacak ücretler ınaddesinin 28. bendindeki ekspertiz ücretinin dosya başına 200.00
TL den 100,00 (Yüz) TL olarak düzeltilnıesi 1,apılaı-ı açık işaretle or lanıada OYBİRLiĞiYLE KABUL
edildi

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığındırn }leclis Başkanınca meclis ül,elerine
teşekkür edilerek Turhal Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı saat:l5:30 da kapatıldı.
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I Dem

İtfaiye Müdürlüğümüz enırinde göre\, },apan 657 savılı 1,asaya tabi memurlara 2020 yılı içerisinde
ödeııecek aylık maktu ticretleri 2020 yılı Bütçe Kanunu içerisindeki ilgili cetvelde ilçemizin nüfusuna göre
belirlenecek oranlann üst sınırını aşmamak üzere en üst sınırdan tespit edilmesi teklifi yapılan açık işaretle
oylamada oYBiItLiĞİYLE KABUL edildi.

Katip Üye


