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Beledil.e Meclisiııin 05.1t.2020 Perşembe giinii saa1 l4.00'da ııeclis toplantı salonunda yapmış

olduğu Kasım a1,,ına ait ıııeclis toplırntı tutaııağıdır.

Beledil,e Meclisi. Beledil,e Başkanı İlker BEKLER başkanlığında 05.11.2020 Perşembe günü

saat 14.00'da meclis toplantı saloıruııcla 1,okIanıa cetvelinde imzaları bulunan üyelerin katılımıyla toplandı.

KATILAN Üyıı-E,n : iı.l.;.ı,R I]EKLt)l{, BI]KiR AY. \,LISLit" KALAKOYLrN. HAYRETTiN
öıırr.gı,ı [iı. Kl1.1N(. ivlEılNlF. I

POLA l.AHN4t"-T D,,\ĞtJAŞl.SAME l

AlIl.GAN. REC[;P Ö,/-lÜRK. ADNAN YILMAZ,VAHIT
Şl-\I l . (,ÖKH,\\ l l N\ EL. MLS1 AFA ÖcÜr.pnrıni

GiDHR.DEMiRKAN I]ltDoGAN. YUNL]S KL_IRŞAT ŞAHiN,NiHAT YALÇIN,MURAT
DÖNMEl.şFRiFF Gtj\CÖR.Ht sLyiN ÖzDou.AN.I|iMAiL KABALAK.HÜSEyIN ÖzÜpEr.ayı_e
BEDIRIIAN çELiK.FERiDU\ ()ZÇ,l.LiK.FIjRH,A l SoYSAL

izixıi t.yı, (,itI.\\ .\,1 iL.( j \\

GÜ'.\DENı:

1. İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşiilnıesi
2. İmar Komisyoı-ıu Raporunun Ciörüşiilnıesi
3.202 1 Yılı Ücret Taril-esi 1'espitinin Ücret 

-t'arite Konrisvoııuııa
Seı ki ] alebinin Göriişiilnıesi

4. 2021 Yılı Per{brn-ıaııs Progranıınııı Kabulü 'falebinin Görüşülmesi
5.202l Yılı Bütçesinin Kabulü Talebinin Görüşiiln-ıesi
6. Taşınnraz Tahsisi Talebinin Görüşülı-ı-ıesi ( Beledii emizden Resmi Kurumlara)
7. Kredi Talep Başı,urrısu için Belediye Başkanıııa Yetki Verilnıesi Talebinin Görüşülmesi

EK GÜNDEM:
8. 1'aşıırı-ııaz Maj fırhsisi Talebinin Göriişüln-ıcsi
9. Vergi Borciına Mahsuben 'l'aşınnıaz Satışı falebinin Görüşülı-ııesi
l0.Ekonomik Ömrüııü Tanıanrlaınış Araçlarıı-ı Satışt Talebinin Görüşülmesi

Meclis Başkanlığını Belediye Başkanı Ilker BEKLtrR'in yürüttüğü görüldü. Başkanlık divanı

1,erini aldıktan scınra voklaııa 1apıldı. C,l I.1'. ınecJis iil,esi Cihan A1'ILGAN'ın toplantıya katılmadığı
gilıüldii.Açılı ş konuşnrası r,e sar gı durtışuıııııı ardıııdan Istiklal \,'1arşı okundu.

Meclis Başkanı taıatlndaıı 2020 1ılı Ekim alı olağan n-ıeclis loplantısına ait toplantı tutanaklarının
kalıulti n-ıeclisin onalına suııuldtı.'l'rıtaııak]arda ınaddi hata bululımadığı ve tutanakların kabulü yapılan
işaretle o.vlaıııaı,la OY I}IRLIGIYLI KABUL edildi.

lv[eclis Başkaııı taıallırdan nıeclis üyelcriııc herhaııgi bir önergelerinin olup olmadığı soruldu.Meclis
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C.H.P. meclis üyesi (lihan ATILGAN'ın top]antıya katılamal,acağına ilişkin meclis başkanlığına
hitabeıı ı,ernriş tılduğu izin dilekçesi katip lile tarallırdan nıeclise okundu.Dilekçe sahibi meclis üyesinin
Kasıır-ı al ı meclis tiıplaı,ıtısı si.iı,esince iziırli sal-ılı-ııırsı 1apılan işaretle oy lan-ıada Oy BİRLİĞiyLE KABUL
edildi.

Güı-ıdeır-ı ır,ıadde]e riniı-ı göriişi'ılnı es iı-ıe geçilmeden öııce belediyeıniz birimIerinden gündeme
eklenııek üzeıe ıeklil'geldiği g(irii ldii.

Mali L[izı-ııct]cı, \l tid ıiı-liiğiinc aiı "'I'aşınnıaz \{ıl'l'ahsis -l'aiebinin Görüşülmesi " ne ilişkiı-ı
teklif Beledil,e Meclisi Çalışıı-ıiı Y(inetıııeliğinin l 1.ı-ııacldesi geıeği Meclis Başkanı tarafindan 8.nci madde
olarak doğrudan giiı-ıdeııre ckleı,ıdi.

Ma]i Hiznıetler Miıdürliiğiine ait " Vergi Borcuna Mahsuben Taşınmaz Satışı Talebinin
Görüşülmesi " ı-ıe ilişkin teklil' Beledil,e iVleclisi ÇaIışn-ıa Yöneıı-ıeliğinin l ].nıaddesi gereği Meclis
Başkanı tııral'ıı-ıdiıı-ı 9.ııctı rııadde o larak doğrrıdaıı gtiııdeıııe ek lendi.

Mali Hizmetler Mtidiiıliiğtinc ait " L]konomik Ömrünü Tamamlamış Araçların Satışı Talebinin
Görüşülmesi " ııe ilişkin teklil' Beledil,e MccIisi Çalışn-ıa Yönetnıeliğiniı,ı l l.nıaddesi gereği Meclis
Başkanı tarafından l0.ncu madde olarak doğrı-idaıı güııdeııe eklendi.Daha sonra gündem maddelerinin
görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDESi l: imar Plan Tadilat l'alebinin Görüşülmesi

l-) İlçen-ıiz Pazar Mahııllcsi Hj6ı\-l2t]-]('. II36i\-l]B-3D. H36.4-l2C-2A, H36-|2C-2B
Pattalarında. J.+71l00_++7l j()0 dikc1. 5078()0-5Oti]00 ıataı koordinat değerleri arasında kalan.902 ada 3.

1.5.6. 7 ıe {J nolu pıırsclleı ilç, 197 ada-l ı,ıolı-ı paı,seller koı-ıı-ıı alaırına isabet etmekle olup. parsellerin
tan-ıaı]rııla. "Yaşlı Bakın-ıeı,i ve Hı,ızıııevi Alaı-ıı" olarak diizenlenınesi plan tadilatı talebinin; lmar
Koıııisyonu'na sevki. yapılaıı işarctle ovlaıııada OY BİRLİĞİYLE KABUL edildi.

2_) İlçenıiz Meldaıı N4ahallesi H36.4 -12B-jA. l136A-l2B-3B patialarında 4471900-4472300
dikey.507600_ 508200 1,atar, kcıtırdiııal değcrlcı,i iırasıııda kalan yaklaşık 7 hektarlık alanda.3194 sayılı
iııar karıuı-ıtıı-ıtııı ]8. lladdesi vc 29[il salılı 1asaı-ııır l0c tılgulaıııası Kadastro ınülkiyet sınırları, mevcut
yolltır ve ı-ırer,cı_ıt 1,apılar dikkate alılıarak iıııar ada]arı. iıııar 1,olları, soslal donatı ve eğitim alanlarının hali
hazıra göre yeniden planlanması ve ıslah inrar planı olarak kabul edilmesi talebinin; İmar Komisyonu'na
sevk i, yapı lan i şaretle oylanıada Q.y_EİBUğİ!!E_ğğUt edi l di.

3-) İlçenıiz Kal,acık Malıallesi H36A-l2A-lA. H36A-l2A-lA. H36A-l2A-lD- H36A-l2A-lB,
H36A_l24_lC Pal'talaı,ında. 1473000-4473400 dikev. 504500-505l00 },ata}, kooldinat değerleri arasında
kalan alanın iııraı, 1,tılları r,e aı-la kcııariaı,ıııııı r eırideır d t'ızeırleııııcsi plaıı tadilatı talebinin: İmar

Konrisyonu'ııa seıki" _v-apı laı,ı işareılc o1 laıııada O\ BİIILİĞİYLE KABUL edildj.

4-) İlçemiz Osıı-ıaııgazi Mahallesi Hj6A-l2A-2B. H]64-l2A-2C. H36A-l28-lA, H364-l28-1I)
patialaı,ında 1472900 - 4173400 dike1,. 506l 00 506700 yatav koordinat değerleri arasında kalan, Kentsel
Dönüşüır-ı Rezerv Alırn ilan ediIen alaııda. Kadastro sıııırları ı,e Irilihazırdaki mevcut alanın yeniden
düzcııleıımesi plan tadilatı talchiııin: İııııı, Konıisr.ınu'na seıki. y,apılan işaretle oylamada Q!
BİRLiĞiYLE t({BUL edildi.

GUNDEN{ NIADDESI 2: lnrır Konris r onu li.ırlıtırunun Göriişülınesı

l-) l8.09.2020 tarihli Turhal Şehit Aileleri Dayanışııa Derırek Başkanı Orhan KILIÇ' a ait dilekçede ismi

beliıtilen Şchitlerinıizin isinı]erinin İlçenıizde ki herhangi park isimlerine verilnresi talebinden; Şehit Ali
KtJRT'un isı-ııiırin dılıa önceden Nlareşal l-evzi ('aknıak ıııahallesiııde sokak ismi olarak verilmesinden
dolal,ı uvgun görülmcmis tıtrıl-ı. ıılep 1ıl-ııltın işıı,eıIe or lanıacla QJEjB!İGİ_Y!!_BED ediüdi
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Şehit Hakan SEZER' in isn-ıinin dahıı önceden canrii kebir Malıallesinde sokak ismi olarak

i,erilmesinden dolay l u\ gutl go riilıncıır iş o ]ııp. talep 1,apılan işaretle o1.'Ian,ıa aa oyBinıİĞiYL[, RED

edildi,

Şehit Kadir SEÇGIN' in bilgilerirıin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na uygun görüş talebi için

i,azılmış olup. bakanlıkıan gelecek cevap ıreticesinde işlem yapılması meclis başkanı tarafından üyelere

terıiı ejiıai. ioz koı]usu teklif ;apılan işaietlc oylanıada oY BİRLiĞiYLE KABUL edildi.

2-\ 07.09.20]t) tarihli Suıt K:\RA eki ı.lilckçesiı-ıtlc Şehit ['iracle Onbaşı Nihat KARA isnıinin itçemiz

park. sokak re,v-a cadde isiıııleriııdcıı [,ıiıiııe r erilıııesi talebinin; Şehil Nihat KARA' nın bilgilerİrin Aile ve

Sosyal politikalar Bakaırlığı'ıra u},gun görüş talebi için yazılmış olup. bakanlıktan gelecek cevaP

neticesinde işlem 1,apılıı-ıası ıııeclis başkaııı 1arafıııdan iilelere teklif edildi.Söz konusu teklif YaPılan

işaretle o1,lanrada oY BİRLİĞİYLE KABUL ediıdi.

j_) 1,+.08.2020 tari]ıli jüusa Kiirşaı ULAŞ'a ait dilekçedel Şehit olan Babası Polis Memuru Ali ULAŞ' ın

isminin ilçemiz park. sokak vel:a cadde isiı-ırlerinden birine ıerilnıesi talebinin; Şehit Ali ULAŞ' ın

bilgilerinin Aile ve Sosyal Poliİikalar Bakaıılığı'na uygun görüş talebi için yazılmış oluP bakanlıktan

geĞcek cerap netioesinde işlenı.yapılnıası nıeclis başkanı tarafından üyelere teklif edildi.Söz konusu teklif

yapılan işareİle o1,üan-ıacta oy BİRLİĞİYLg KABUL edildi.

4-) ilçen1iz Kalacık ]ılal-ıallesi. H36Al2AlA Paftasında 4472400-4472600 dikey, 504200-504600 yatay

ııoordinat degerleri arasıııda kalııı 4]5 rıolrı parselin bir kısmı imat yollarına. bir kısmı da ilköğretim ve

konul alanıııa isabet eııı-ıckte olııp. biı-kısırıı da plan haricidir, 'fapu sahibi Hamza GL|[, adlı vatandaŞımızın

talebi üzeriııe. okul alaıııııa isalıet ede ı-ı kısııııı,ı kaıııı.ı ) araf]ııı lıullaırılırıak kal"dıyla Turhal BelediYesi'ıre

bağış kaışılığı r,ereıek 4]5 nolıı parseliıı balı kısırıında ki plın harici kısııında imar plaııına dahil edilnıesİ

yoİtinde İi tuı.bin. istinadcıı: Bağış 1,ıpılnrası ııııı kabuliiııe ve akabinde plan harici kısmın imara aÇılarak

A_5 kon alaı.ıı olarak düzenleı-ıııesi plaı,ı ve plaı-ı tadilatı işlemlerinin; Kurum görüŞleri

tanıaıılanma<Jığı ırdaıı «lolaı,ı bir sonra ki av (Aralık avı) Meclisine ertelenmesi. İmar kOmİsYonunCa

istenmiş olup talep ıı-ıeclis başkaı-ıınca nıeclis iil,elerine teklil'edildi.l'eklif yapılan işaretle oYlamada Q'
BiRLiĞiYLE KABLıL edildi.

GÜNDEM MADDESi 3: 21J27 Yılı Ücret Tarifesi Tespitinin Ücret Tarife Komisyonun
Sevlri Talt,biniıı C öı,üşülmesi

Beledil,emizin 202l yılıııda uygulayacağı

harç ve katılma konrısı-ı 1,apılma1,,an ı,e ilgililerin
tespiti içinl Ilcret ı,e '['aıit'e Kon-ıisı,oı-ı uııa scrki
edildi.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre vergi, resim.

isteğinc bağlı lıiznıetler için alacağı ılcret ve tarifelerin

1apılan iş irı,ctle iırlırıı-ııda OYl]IRI,IGIYLE KABUL

GtlNDE}t NlADDtrSI .l:2021 \'ılı Perlbrırrıııs Progranııırın Kabulü T:rlebinin Görüşülmesi

Beledil,en-ıiz 202l Yılı l'eıliırıı,ıaııs I'rograıı-ı ı " 
ı-ı ı ıı Plan

işıretle o1 lanıaJı O\ BİRl-İĞİ\ LL K^Bt l. cJi1.1i.

ı e Blitçe Kon-ıisvonuna sevkiı yapılan

GÜNDEM MADDESi 5: 202l \,ılı Bütçesinin Kıbulü l'ılebinin Görüşülnıcsi

Belediyenliz 202l Yılı ve Takip Eden İki Yı| (2022-2023) Bütçesi ilişikte sunulmuş olup bütçe

çalışnıalarıı-ıın 1apılııası için biitçenin Plııı ve Biitçe Komisyonuna sevki; yapılan işaretle oylamada
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Mülkileıi belediıeıııize ıiı ilçtııiz Ç"r,pı Çlliiıl,ıekir lVliılıallcsi 7]9 acla 1 parsel ıırın-ıaralı 2.096 ıı2

taşınn-ıaz tİzeriırde btılunan "tsirlik ('aıııii"'l'urlral ilçe Miifiülüğü btinyesinde f'aaliyetini sürdürmekte

olup Turlıal ilçe Mi.iltüliiğüniiı] 08.09.2020 tarilıli ve 24l sa_vılı yazıda söz konusu taşlnmaza

ihtil"açlarının oldıığuı-ıı-ııı bildiı,n-ıcktediı.
5393 sal ılı Bİüedile Kanı"ınrı'ııuı-ı ',Meclisin görev ve }-etkileri" başlıklı l8 (e) maddesinde "TaŞınmaz

nıal alınıııra. Satıillüna. takaslıra. tahsisine. talısis şeklinin değişıirilmesiııe veya tahsisli bir taŞınmazın kamu

hizmetinde ihtil,aç drı,vulmaıııası lıAliırde talısisin kaldırı lmasına.., " denilerek meclise Yetki verilmiŞtir.

Ay.,nı kanunuıı.:Dİge. kurı,üuşüarla ilişkileı" bışlıklı 75 (d) nıaddesinde "Keı-ıdilerine ait taşınmazları, asli

96r., u. hiznıetleİiı-ıde kullaı-ııln-ıak İizere bedelli veya bedelsiz olarak nıahalli idareler ile diğer kamu

fu*. u. kuruluşlarına devredebitir veya süresi yirınibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir, Bu

iuş,nn-,u.lu, al,nı iuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazlarln, tahsis amacı dışında kullanılması

ı-,aıina.. tuı,,.ii işlemi iptal edilir. iahsis siiresi sonrında. ayııl esaslara göre yeniden tahsis miimkündür,"

hükır-ıü buluıınııktadır.
Mülkiyeti belediy,eı-ırize ait ilçenıiz Kazıırr Kaı,abekir lVlahallesi 739 ada l parsel numaral-ı 2.096 m2

taşınmaz üzerinde brıltıı-ıaı-ı "lJirlik Caı-ırii" anılaıı kııırtıı-ıtın l8 (e) r,e 75 (d) nıaddeIeri gerÇincq Trırhal llÇe

Müftülüğü adıııa bedelsiz olırak talrsisiııin rapıln,ıası talebi yapılan işaretle o1,lan-ıada Q!_IİJ.RLIG]E
KABLIL edildi,

GÜNDEM \,IADDESi 6: l'aşınınaz'l'ahsisi't'ırlebinin Görüşülmesi (Tuı{ral İlçe Müftiilüğüne)

cl, NI)l,]\{ }'l.\I)DESl 7:'l 'aşınınız'l'ıhsisi'I'alebiniıı Görüşülıncsi
(-I'uılıal İlçc Nlil li Eğitinı }lüdiirlüğüne)

Mülkiyeti lıeleclil eı,ııize ait İlçenıiz I{anıan-ı Mal-ıallesi l28 ada l9 parsel numaralr 3.730 m2

taşınmaz üzerinde buluııaıı ' V"şilİ""uİ ilkokulu", Ray Mahallesi 359 ada 1} parsel nrımaralı 4.772 m2

taİınmaz tizerinde bulunaıı "Şehit Dtırsun Yönteın Oıtaokulu", Turhal IlÇe Milli Eğitim

ıltiatırıtigtl biinyesinde faaliyetini süıdümrekte olup İlçe Milli Eğitim Miidürlüğünün 08,09.2020 tarihli ve

1z2fl24a sayılı y,azıda söz konusu taŞınmaza ihtil,açlarlnın olduğunun bildirmektedir.

5393 sa1.,ılı 
'Belcdil,e 

Kıınuııı.ı'ı-ıtın "1\4eclisin göre\, \,e },etkileri" başlıklı l8 (e) maddesinde "TaŞınmaz

ı.ııal alınıına. satınlına. 1iıkasıııa. talısisiııe. talısis şekliı-ıiı-ı değiştirilnıesiı,ıe ı'e)'a tahsİslİ bir taŞınmazın kamu

hiznıetiııde ihlilaç dul,rılnıaı-ı-ıası hAliırt]e talrsisiıı kııldı rı lıIasına... " deni]erek meclise yetki VerilmiŞlir.

Aynı kanunuıı iDiger kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75 (d) n-ıaddesinde "Keırdilerine ait taşınmazları, asli

gör"" u. h izıııetlerin<le krıllııııı lıııak tizeıe bedclli ıela bedelsiz olarak nıahalli idareler ile diğer kamu

k,r.r,o u" kurultışlaı,ına devrcclcbilir ve),a süıesi 1,irnıibeş 1"ılı geçnıenrek üzere tahsis edebilir. Bu

taşııınıazlar alnı kı.ırtıltışlaıa kırıl,a cla vt-rilcbilir. [3u taşıı-ıırrazlaıın. tahsİs amacı dışında kullanılması

hA]inde, tahsis işlenıi iptal erlilir. l'ahsis stiresi soııuı-ıda. al,ııı esaslara göre yeniden tahsis mi.imkündür."

lıükn-ıii bı,ı lrınıııakt ad ı ı-.

Mülkiy-eti [-ıeled il,cı,ııize aiı İlçenıiz Ilaı,ııaııı \4alıiıllesi l2[t ada l9 parsel ııunıaralı 3.730 m2 taşınnaz
üzerinı_le brüunan "Yeşilıı,nıak İlkoktılu". tlay Malrallesi 359 ada l3 parsel nuııaralı 4.772 m2 taşınmaz

üzerinde bulunan "Şehil Dursun Yönten-ı Ortaokulu". anılan kanuııun l8 (e) ve 75 (d) maddeleri gereğince

Turhal ilçe Milli Eğnim Müdiirlüğü adına bedelsiz olarak tahsisinin yapllması talebi yapılan işaretle

oylanıada OY BIRLİGIYLE KABUL edildi.

Gt NDt]\I \l,\Dl)I.]Si 8: Krı:rli't'ılep llışr unısu lçin lleledi1 e tsaşkıınını
Ye tki Verilıııesi 'I'alebiııiıı Görüşülmesi

Beledıleıniz ıaııllııdıı-ı 'foliat Mcrkeze bağlı Ç'öıdiik Köyü H37D.02.C.3 Pafta l l8 Ada 9-1l
Parselleı,de kalıtlı 20.06,i.5.{ ııır 1iiz ölçiiıııt salııp açık ılıııı tizerinde y,aplırılacak 1,800-2000 kWe kurulu
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güce sahip olacak r,ı]aı-ı ye l l .07.]() l 9 taı,ihiı-ıde çalışınalarına başlamış olduğumuz (RES) Rüzgar

Enerjisindİn Elektı.ik i iretinı Saı-ülrali ktırulı-ııısı işi için prtıje oııa1,1arı },aptıIılmış, geıekli olan tüm izinler

al,,.,,n,ş ,. 08.10,2020 tarilıinde ) etkili dağıtını şirketi olan (]t'DAŞ ile bağlantı anlaşması yapılarak İhale

vapma aşaıııas] ı-ıa gel innrişl iı,.

sİı: sayııı Beledil,e Kanuı-ıunuır Belediye "Meclisin Görev ı,e Yetkileri" başlıklı l8/d maddesi

Borçlaıırıal,a karar veı.nıek " yetkisi Belediye Meclisinde olduğundan dolayı, (RES) Rüzgar Enerjisinden

Elektrik Üİetinı Saııtrali kurrılması çalışmalarında kullanılmak üzere bu işle ilgili imalatlar ve diğer

kaleııler için. İller Bankası r,e ]-urt içi !uı1 dışı kanıu ve özel ve / veya finans kuruluşları ile kredi

anlaşması başr,urusu }apı]ıa}a. geıekli olan proı<ıkolleı,i iııızalaıı-ıal"a. kanru ve özel bankalardan 60.000 TL.

degerinde kerin , e ,İi1İri, İ"n,İnuı n-ıcktubtı ıı)ıııava. Belediyc Başkanı İlker BEKLER' e yetki Verilmesi

talebi y-apılan işarette o1,lanıada OY BİRLİĞİYLE KABUL edildi.

('l'okat (]cnçlik ve Spor il Ntüdürlüğüne)

Mülkil,eli beledi5 e n-ı.ize ıit Kal acık Nlahallesi l 27 ada l6 parsel numaralı l4.352 m2 taŞlnmaz

iizerinde bulunan "KYK ()grenci Yuıclu". fokat (iençlik i,e Spor il Müdüı,lüğü bünyesinde faaliyetini

Si,iIdürmekte olup iVli,idürlük ıalep vazılanı]da söZ konusı-ı taşünmaza ihtiyaçlarının olduğunun

bildiımektediı.
5393 sayılı Belediye Kanuıru'nuı-ı ',Meclisin görev ve yetkileri" başlıklı 18 (e) maddesinde "TaŞlnmaz

mal alımına. saıııı-ııııa, takasıııa. ta]ısisine. talısis şeklinin değİştiritmesİne veya tahsİslİ bir taŞınmazın kamu

hizmetinde ihtiyaç duyuln-ıaması hAlinde talısisin kaldırılmasına... " denilerek meclise yetki verilmiŞtir.

Aynı kanuırun ;Dİge. krruüuşlurla ilişkiler" başlıklı 75 (d) nraddesinde "Kendilerine ait taşınmazları, asli

gör.r, ". 
lriznıetleİiıide krıllanılıı-ıak tizere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu

İ,,.r,, ,. kı.ıruluşları ııa devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu

taşınııazlar aynı kuruluşlaı,a kiray-a da i,erilebiliı,. Bu taşıırmazların, tahsİs amacı dışında kullanılmasl

halinde. tahsiİ işlen-ıi iptal edilir. Tahsis siircsi sonunda. aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkiindür."

hükmii b ı"ı I ıı ıı ı-ıı ak tad ı r.

Kalacık Malıallesi l 27 adı l 6 1-ıarse l nı.ııııiıralı l"1.352 ıı-ır taşııııııazııı anılaı-ı kaırunun l 8 (e) ve 75 (d)

maddeleİi geıeğiııce 1'okat Gençlik r c Spoı, ll \,ltidliıltiğti adına talısİsiniı-ı y',apılması talebi yapılan İşaretle

oylanada oY BiRLiGiYLE KABt]L cdiıdi.

ctiNl)E\| \l,\l)Dl,-SI 9: '[ışınıırız \'lıl'l'ıhsisi'[ılebinin Görüşülnıesi

(;i'\DI.\ı \,I,\DDllSi 10: \,crgi Borcunı }Iahsubtır 1'aşınm:ız Satışı Talebinin Görüşülmesi

6l83 sayılı Aırııııe AIacaklaıınıı-ı ralrsili Üsülii Hakkında Kaııuırı.ın geçici 8'inci maddesinde bazı
kamu krırumlanı-ııı-ı dcvlete ait olan vc kıını.ıır kapsan-ııı-ıa gireıı borçlarına karşılık miilkiyeti bı-ı idarelere ait

ve üzerinde herhangi bir takdil,at bulunıı-ıal,aıı taşıı,ııı-ıazlaı,dan ıılerkezi yönetim kapsamındaki kamu
idarelerince ihtil,aç dul,ulanlaı,ııı Maliye Bakanlığıırca satın alınabileceği ve taşınmaz satışı yapabilecek
kurı.ınıların içeıisınde beledil,elerin de olduğıı bildiriln-ıiştir. Maliye Bakanlığınca satın alınacak
taşınnrazlarırı kaışılığıı-ıda taşınn]azı satan idarenin devlete olaıı ve kanun kapsamına giren borçları terkin
ediliı,denilmektedir. Mali_"-e Bakanlığı Tahsilat Cenel Tebliği Seri:A No: I Sayılı Tebliği ile işlemlerin nasıl
yürtitüln]csi gercktiği açıltlaırn-ıış olııp ıetıliğ esaslarına g()re Beledİl,e Başkanlığımızın vergİ borcuna
karşılık olırak n-ıülkileıi [ıcle,,lileııize ıit iışağıtla bİlgİleıİ 1iızıİı 1aşınn.rzıü'ı satışı dilşünülmekledİr.

5393 sayıiı Belcclil,t, Kaıırıııı_ııı " \,teclisin C(jı,cr r c Ye ıkileri" başlıklı l8ie ııraddesinde "l'aşınmaz
ııal alımına. salıınıü-liı. ....,. karar rerıııek." hüknıii buluııduğundan nıiilkiyeti belediyemize ait Kayacık
Mahallesi l27 acla l 6 parsel nolu l4.352 ,-,-,' toş,,r,l-,aan beledil-eıniziır vergi borcuna karşılık Maliye
Haziı-ıesine sıtış kııtarı ı]ıı-ııırısı ıalebi 1,apılan işaretle oylaı,ı-ıada OY BİRLİĞİYLE KABUL edildi.
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GÜ\DEM MADDESİ l i: lılroıromik Ömrünü 'I'ıımamlamı
ş Araçlırın Satışı Talebinin Görüşülmesi

Beledil eı-ı-ıize ait ekoı-ıoı-ııik ömrünii 1,,itiı,n-iiş aşağıcla yazılı araçların kullanılma imkanı kalmadığı
tespit edilmiş olı.ıp Belediveıııiz [ıtitçesiııe ekonoıııik kııtkı sağlaınası arıracı ile 2886 Sayılı Devlet ihale
Kaıııınu kapsalııında satılıırıısı talcbi 1,apılan işaretle o1, laıııııcla Oy BİRLİĞİYLE KAl}UL edildi.

Gündemde görüşülecelr başkıı lıonu olıııadığındırn Meclis Başkanınca meclis üyelerine
teşckkür e Turhal Beledil,esi Kasım ııl,ı olağırn meclis toplantısı saat:14:40 da kapc a

aşlıanı
anıet Şf)NEL
Katip [Jı c

I)emir DoĞAN
Uyep

S.N Cinsi N,{arka Mcıdel N{otor No Şase No Plakası

l Otomobil
Reı,ıault Safiane
RXE 2.0

1998 N7QZl128l20 60 DY
003

2,
Dan-ıpeili
Kamvon

B\4C
2200

Yar uz
l98(ı ,1,060B 

1 5.11 028012 l2 F020l 45 l 60
ABD448

J O1obtis-6 Mercedes ] 02 1 983 3609 i6l009719l ]7] 07]1020lJ2]5 60 DZ
493

1 Orcbüs-7 N4eı,cei]es j02 i98] ]609 16l0097139 60 DZ
494

) OtobLis-8
Meıcedes
302

l985 j609 l8l0108160 3]30 7310212.346
60 DR
720

6 Otobüs-9 ]\{ eı,ce dcs _] ()] ]985 ]609 81l01Oltl59

ltfaive Lord D-l2l0 i 983 59347

3730 7310212345 60
DR72l

7 DJDCDD059347 60 DZ
497

8
Ceıraze
Aracı tsed Ford J6,+03 l39 614673 60 TN

6

373 0]3|0208220

]

VF1854L05 16797534

1 978


