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Belediye Meclisinin |2.06.2020 Cuma günü saat l0. JO'da meclis toplani salonunda yapmış olduğu
Haziran ayına ait nıeclis toplantı trıtanağıdır.

Beledil,e Meclisi. Beledil,e Başkanı llker BEKLER başkanlığında 12.06.2020 Cuma günü saat
l0. JO'da nıeclis toplantı salonuııda 1,oklaırıa cetvelinde imzaları bulunan üyelerin katılımıyla toplandı.

K-ATILAN Üynr-nn iLKER BEKLER, YUSUF KARAKOYLIN, HAYRETTN ÖNAL,
MEHMEt ATILGAN, RECFP ÖZTÜRK, DFViRKAN ERDOCAN, ADNAN YILMAZ, CÖKHAN
TL,T!çEL. VAY|T PoLA,l . \HMtt t)ACBAŞl. S^MEI ŞENLL. MUSTAFA ÖĞÜr. yuNus
KüRŞAT ŞAHIN. FAHR| GiDER. Ml RAI Do),lMEZ. HüSEYIN öZDOĞAN. iSMAİL KABALAK.
NiHAT YALÇIN. CIHAN ATILGAN. AYLA BED|RHAN ÇELiK .FERHAT SOYSAL. FERİDUN
öZÇELiK
GöREvLi üyE : _----

KATILMAYAN Üynı-nR : BETÜL KILIN Ç

izirı-i ı r,ı : BEKIR AY. ŞERİFE GÜNGÖR.HÜSEYİN ÖzÜprr

Gt Nl)l]ü!ü:

1. Encümene Üye Seçiıııi Talebinin Cöriişülmesi
2. İhtisas Komisyonları Seçinri Talebiniıı Görüşülmesi
3. İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülnıesi
4. İmar Komisyonu Raporuırun Görüşülnıesi
5.2020l|6 Sayılı Meclis Kararı Düzeltme Talebinin Görüşülmesi
6. 2020l35 Sayılı Meclis Kararı Düzeltnıe Talebinin Görüşülmesi
7. Park İsmi Verilmesi Talebinin Görüşülmesi
8. İlçemizin Mevcut Yapı Stoğunun Depreme Dayanıklılığı Konusunda Bir Çalışma Yapılıp

Yapılmadığına İlişkin Meclisimize Bilgi Verilmesine İlişkin Verilen Önergenin Görüşülmesi
9. Boş Kadro İptal/ İhdas Talebinin Görüşülmesi

l0. Ücret Tarife Komisyon Raporunun görüşülmesi
1l. Kamu ve Özel Bankalardan Kredi Kullanımı İçin Belediye Başkanına Yetki Veriimesi Talebinin

Görüşülmesi
12. Araç Alımı Talebinin Görüşülmesi
13. Taşınmaz Mal Alımı Talebinin Görüşülmesi
l4. 2019 Yılı Denetiın Komisyon Raporunrın Görüşülmesi
15.20l9 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Göriiştilınesi
l6. Proje Hizmeti İçin Ödenek Taahhüdii 'l'alebinin Görüşülmesi
17 . 20|9 Yıh Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
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Meclis Başka1lığını t}eledilc Başkanı İlkcr BEKLER'iıı yürüttüğü görüldü. Başkanhk divanı Yerini
aldıktan sonra yoklama yapıldı.Bir önceki otı.ırumdaki meclis üyesi katılımının mevcut olduğu

görüldü.Toplantıya kalınılan yerden devam edildi.

GÜNDEM MADDESi 2: İhtisas Komis 1onları Se çimi 'I'ıılebinin Görüşülrnesi

GüN DEM NIADDESİ 3: İmar Plan Tadilat Taletıinin Görüşülmesi

Meclis Başkaııınca belirleneır konris1,onlardan İmar Komisy,onuna parti guruplarının aday isimIerini

açıklaınası istendi. AK Parti grubı.ıııdan ı-ı-ıeclis ül,eleri Fahri GİDER ve Vayit POLAT adaY oldu. C.H,P.

gıubundan ise meclis üyesi l{üseyin ÖZDOĞaN _aday oldu.Yapılan işaretle oylamada tüm adaYlar ayrı aYrı

6ı*uk ür"r. 22 (yirmiiki) oy alarak oyBiRriĞiyLE "İmar Komisyonu" üyeliğine seçildiler.

Meclis Başkanıı-ıca belirlenen komisyonlardan Ücret ve Tarife Komisyonuna parti guruPlannln adaY

isimlerini açıklaması istendi. AK Parti grubundan meclis üyeleri Yunus Kürşat ŞAHIN ve Gökhan

TUNÇEL atlay oldrı. C.H.P, grubundan ise meclis üyesi Cihan ATII.GAN aday. _oldu.Yapılan işaretle

oylamada tün1 adaylar u1,., o1İ olnıak iizere 22 (Yiİmiiki) iı1,, alaıak OYBİRLİĞİYLE " Ücret ve

Tarife Komisyonu" ül,eliğine seçildiler.

l_ İlçemiz Kalacık Mahallesi H36A_O7D_4A, H36A_O7D_4B. H36A_O7D-4C, H36A_O7D_4D,

H36A-O7D-]A. H]6A_O7D_3B. H36A-O7D-3C. H36A_O7D-]D paftalannda 4473900-4475]ü00 dikey,

504500_506400 yatay Koordinat değerlcri arasıı]cla kalan bölgecle. DoP ve KoP oranlannı bozmamak

kal,dıyla 1 al,nı hizııet etkı alanı içeiisinde eşdeğer alan bulunarak) bazı park ve pazar yerinin kaldırılıp

y"İir. e-! konut alanları ve belediye hizmet alanları olarak yeniden düzenlenmesi plan tadilatı talebinin;

İmar Komisyonu,na sevki, yapılan işaretle oylamada oyBiRliĞİyLE KABUL edildi.

2- Ilç emiz P azar Mahallesi H36A_ l 2B-3C. H36A- t 2C-2B Paftalarında 447 1000-447 1300 dikey,

508200-508600 yata1, koordinat değerleri arasında kalan, mülkiyeti belediyemize ait 444 ada 68 nolu parsel

belediye hizıııet a lanına isabel etn-ıekte cılup. bir kısmının ticaret alanı Yençok 6.50 Emsal:0.60 olarak

d üze ı-ı le nn-ı e s i plan tacjilatı ta]ebi: İırrar Koııris1,onrı'na sevki. yapılan işaretle oy lamada OYB inı,iĞiyı,B
IiAtst-L edildi

3- ilçemiz yeşihrnıak Mahallesi H36A-l28-lA Paftasında 4473300-4473600 dikey, 506500-

506700 yata1, koordinat değerleri arasında kalan l/1O00 ötçeklİ uygulama imar planında T.C. DEVLET
DEMİRİ9İLARI taraması ile gösterilen ancak: TCDD'ye ait 59 ada 1 parselin dışında kalan metruk

kısnıın değerlendirilerek. l'icare] AIanı Yençok=9.5Onı Emsal:1.00 olarak yeniden düzenlenmesi ve

metruk kısmın bir böltinıt_inde ki kadastro park parsclıninde ]0O ıııetre ileride ki lslüı bitmiŞ dere

kenarında çözümleırnıesi için gerekli olan imaı, plan tadilaı talebi; İmar Komisyonu'na sevki, YaPllan
işaretle o1,lanıada oYBİRLİĞİyLE KABUL ediüdi.

GUN DEM MADDESİ 4: İmar Komis yonu Raporunun Görüşülmesi

İmar Komisyonu Raporu katip üye tarafindan meclise okunduktan sonra komisYon adrna

komisyon üyesi Mehmet ATILGAN taralindan meclis üyelerine her maddeye ayrı ayrt olacak şekilde
bilgi veritdi ve sonrasrnda o1,Iamaları 1apıldı.

1_ ilçemiz Koı,a Mahallesi H364-l2B-2C. Hj6A-l2B-3B paftalarında 4472500-4472700 dikey,

508000-508200 yata)-, Koordinat değerleri arasında kalan 2 1 3 ada 1 , 2 ve 3 nolu parsellere isabet eden

7mt'lik ya_va 1,olı_ıııuıı kaldırılınası plaır tadilatı talebi: Belediyemiz İmar Komisyonu tarafından gYg
görüImemiş olup, imar plan tadilatl talebi 1apılaıı işaretle o},Iaınada oYBiRLiĞİYLE RED ediıdi.
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2- Ilçemiz Pazar Mahallesi H36A-l2C-2B Pafiasında 4170500-4471000 dikey, 508200-508500
yata1, koordinat değerleri arasında kalan l99 ada 7. 8. l0. l7 nolu parsellere isabet eden imar yolunun
kaldırılması ve söz konusu parsellcrin Akırvakıt İstasyonu alaı-ıı olarak düzenlenmesi plan tadilatı talebi;
Belediyen-ıiz İmar Koınisvonu taratlndan bir sonraki av meclisinde (Temmuz Avı) görüsülmesi, imar
komis1-onı.ıı-ıca isteı-ıır-ıiş olup talep n-ıcclis başkanıııca nıeclis til,elerine teklii edildi.Teklil yapılan işaretle
oylamada oyBİRLİĞİyıtr Kaguı ediüdi.

3- İlçemiz Dere Mahallesi H36A- l2A-2B H36A12A-2B-1 B Paftalarında 4473|00-4473400
dikey, 508200-508400 yata1, koordiııat değerleri arasında kalan otopark alanrnın kaldırılarak A-5 Ticaret+
Koı]ut alanl olarak düzenleııııesi talebi; Belediyemiz imar Koırıisyonu tarafindan uygung(i4!!]4j!1olup,
inıar plan tadilatı talebi 1,apı lan işaretle o} lanrada OYBİRLİĞİYLE KABUL edildi.

,l- llçemiz Kayacık Malrallesi [-t36A-O7D-4C. pafiasında 4473900-4474100 dikey, 504800 - 504900

1,ata1" koordinat değerleri arasında kalan 1,1ll ada 7 nolu parsele isabet eden Park Alanının kaldırılması
plan tadilatı talebi; Belediyenıiz lnıar Komis1,onu tarafindan uvgun görülmüs olup, imal plan tadiiatı
talebi yapılan işaretle oylamada OYBİR]-İĞİYLE KABUL editdi.

5- llçemiz Kazımkarabekir lvlahallesi ti36A-l2B-,+C Pafiasında. 4471600-4471800 dikey, 507100-
507400 yatay koordiııat değerleri arıısıııda kalan 714 ada 8 ntılıı parsel imar planında İlköğretim Alanına
isabeı eınıektc olup. tJşınn,]iı./ .ııhihi Mç]ınıeı ÜZç r l lN ıaraliııdan l.ıkat Il Özel İdaresi aleyhinde bedeli
olan 475.000 TL' nin ödeırır-ıesi için daı a açılıı-ııştır. Bu süreç içerisinde Turhal Belediye Başkanlığı da
davaya dahil edilnıiş olup. söz koııtısu dara-fokat İdaı,e Mahkemesinde 20l91649 esas sayılı dosya ile
devam etmektedir. Dava sonucuna göre çıkacak olan bedelden belediyemizde sorumlu olabileceğinden
ilgili kurumlara sorulmak sureti1"le 71.1 ada 8 rıolu parsele isabeı eden ilköğretim alanının kaldınlması plan
tadilatı talebi; Belediyenıiz İmar Komisyonu taratından M.E.B uygun kurum görüşü gelmediğinden bir
sonraki ay meclisinde ( 'fe mmuz Ar,ı) sörüsülmesi. iınaı, koınis yonunca isteırmiş olup talep meclis
başkanınca meclis üyelerine teklif edildi.l'eklif yapılan işaretle oy
edildi.

lan-ıada OYtsIRLIGIYLE KABUL

6- İlçemiz Cumhuriyet Mahaltesi sınırları içerisinde bulunan "Töre Caddesi " isminin 21.02.2020
tarihli Gazi UYGUN' a ait yazılı taleple " Şehit P. Uzm. Onb. Yavuz UYGLIN Caddesi" ismi olarak
değiştirilnıesi talebi; yapılan işaretle oylamada M.H.P.meclis üyesi Ferhat SOYSAL\n KABUL (1 Üye)
oyuna karşılık toplantıya katılan diğer nreclis tiyelerinin tamamının RED (2l Üye) oylarıyla
oYÇoKLUĞUYLA RED edildi.

(;t]NDE\'| N{ADI)l,]SI 5: 2()20/l6 Sıyılı Meclis Kararı Düzeltme Talebinin Görüşülmesi
Turhal Belediye Meclisinin aln-ıış olduğu 06.02.2020 tarih ve 2020/16 sayılı meclis karannda bahsi

geçen " TOPLU KONUT ALANI E= 1 .50" olan ibaresinin sehven yapılan yazım hatası nedeniyle "TOPLU
KONUT ALANI E:1.60" olarak düzenlenmesi talebinin konunı.ın acitiyetinden dolayı İmar Komisyonuna
sevk edi]mesi ve komisyonun çalışmasını bugiin vaparak öğleden sonra yapılacak olan oturumda raponınu
nıeclise sunn-ıası Meclis Başkanı taratlı-ıdaı-ı ıı-ıeclis ii_v,elerine teklil edildi.Teklif yapılan işaretle oylamada
oYBİRLiĞiYLE KABUL edildi,

Turlıal Beledil,esi Meclisinin 05.03.2020 tarih ve 2020/35 sayılı Meclis kararında bahsi geçen " A-5
Ticaret + Konut Alanı olarak dt-izenleıımesi" ibaresinin " .4-6 'ficaret +Konut Alanı olarak düzenlenmesi
talebinin konunun aciliyetirıden dolar,ı İn-ıar Komislonuna sevk edilmesi ve komisyonun çalışmasını
bugün yaparak öğleden soııra yapılacak olan oturrımda raporunu meclise sunması.Meclis Başkanı
taraflndanmeclisüyelerineteklifcdildi.Teklilyapılanişaretleoylamada@

3

edildi

GÜNDEM MADDESi 6: 2020l35 Sayılı Meclis Kararı Düzeltme Talebinin Görüşülmesi
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Turhal Ülkii Ocakları iiçe Başkanlığının l3.03.2020 tarihli yazılı talebiyle Alpars|an TÜRKEŞ
isminin, ilçemiz Alparslaıı TÜRKEŞ Bulvarı üzerinde. Alparslan TÜRKEŞ Alt Geçidi yanında bulunan
parka "Alparslan TÜRKEŞ Parkı " isnıi olarak değiştirilnresi talebinin: İmar Komisyonu'na sevki, yapılan
işaretle oylamada oYBiRLİĞiYLE ü(ABUL ediıdi.

GÜNDEM MADDESi 7: Park İsmi Verilmesi Talebinin Görü şülmesi

GüNDEN{ MADDESi 8: İlçemizin Mevcut Yıpı Stoğunun Depreme Dayanıklılığı Konusunda Bir
Çalışma Yapılıp Yapılmadıgına İlişkin Meclisimize Bilgi Verilmesine İüişkin
Verilen Önergenin Görüşülmesi

ilçemizin mevcut yapı stoğunulı depreme dayanıklı[ığı konusunda bir çalışma yapılıp
yapılmadığına ait meclisiıııize bilgi verilnıesine ilişkin verilen önergeye cevap vermeleri iÇin BelediYe
Başkanı ilker BEKLER tarafindan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğünü görevlendirmiŞ

olup konu ile alakalı ilgili birim müdürlerinin toplantıda hazır olduğu ve yaah rapor sundukları
görüldü.Söz konusu rapor katip üye tarafından meclise okundu.

Raporda "llçen-ıiz ıııücavir alan sınırları içerisinde l27 adet resmi bina, 52 adet ibadet yeri,348 adet

diğer yapılar ve 674] adeı çok katlı biı-ıa. 520j adeı nıüstakil olnıak üzere toplam 12584 adet yapı stoğu

bulunmaktadır. Bağımsız böliiııı bazıı-ıda ise ]0068 adet konut. 2077 adet işyeri olmak üzere toplamda

37l45 adet bağımsız böltim bulunmaktadır.

çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 2000 yılından önce yapılan binalar

riskli yapı sayıImaktadır. Buna göre İlçemiz de 2123 adet bina 2000 yılından sonra yapıldlğı için 10366

adet binamız riskli sayılmakta olup, buda İlçemizin bina stoğunun %80 'inin riskli olduğu anlamına

gelmektedir.

Bina stoğumuz hakkıncla dalra sağlıklı bilgi edinmek amacıyla Beledİye Başkanımız G.O.P

Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşerek, İnşaat Mühendisliği Fakültesince bir tespit için anlaşmış alcak;21

Mart 2020 tarihinde İlan editen PANDEMİ nedeniyle okulların kapanması bu çalışmanın ertelenmesine

sebep olmuştur. Ayrıca İtfaiye Müdürlüğümüz ile Tokat AFAD İl Müdürlüğüne gidilip, Turhal için

depremde aciI mürlahale planı hazırlanması için teknik destek konusunda anlaşmaya varılmrŞ oluP, bu

çalışmalarda pANDEMi nedeni1-1e ilerleyememiş olup. en kısa zamanda sonuçlanacaktır. " denilmektedir.

Alrıca imar ıe şclıircilik \4üJiiı Vckili tsilgc C('LER rc İtfaiye Müdürü Dursun TATLI tarafından

rapor haricinde önerge konusu gündem hakklnda meclis üyelerine kapsamh bilgiler verildi.

GI]NDE1\{ MADDESİ 9: Boş Kadro İptal/ İhdas Tılebinin Görüşülmesi

Belediyemizde iIıtiyaç drıl.ulması nedeni ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede

yal.ıınlaıran Beledi1,.e ıc Bağlı Kuruluşitıı ile Nlahalli İdare Birlikleri Norm Kadro llke ve Standartlarına

baiı Yonetmeligin l 1. nıaddesindeki "Boş ı-ı-ıeırıur kadrolarında sınıf. unvan ve derece değişikliği ile boŞ

meınur kadrolarlnln iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır." hükmü gereğince,

Ekli Il. sayılı cetvelde hazırlandığı gibi Norm Kadro Kütüğünde boş bulunan; Teknİk Hİzmetler Sınıfındakİ

1. dereceli 1 adet Ekonomist unvanlı kadronun. 7. dereceli 1 adet Teknisyen unvanlı kadro ile
değiştiriln-ıesi talebiı 1"apılan işaretle o1,1amada oYBİRLİĞİYLE KABUL edildi.
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(Il) sAYI1-I CETvELI BoŞ KADRo D[ĞiŞiKLlĞi (MENüt]R)
i l.i : TOKA'I
iLÇEsi : TURHAL
KliRt]Mti: Tt jRIlAL Bl-_l-EDiYEsi

B()Ş KADIto DI]a;iŞixl-iK ( El \ ıjLi {\!E}|t lt)

K.\ LDIRll-ılAK isTE\iLE\ K,\DRO\t \ .\Ll\ılAK isTE\iLEN KADRo\U\

UNVAN
KoDU

sIN lF I LNV^N] lJER]-]( l]si
^t)ED

l UNVAN
KoDU

SlNIFl UNVAN] DERl]L^ES] ADEDi

8595l I lls THs Teknis!,en ]Ekoıoİrist 87908

C !] R E K(,ı]s l kıdro kılllı nllacik

GtlNDü]M MADDESi 10: (lcret Tarifc Komis von Raporunun görüşülmesi

Belediyemiz Ücret Tarifesinde 2020 yılında uygulaırmakta olan kapalı pazat yeri ücretlerinden

(Belediyece Alınacak Beledil,e Gelirleri başlıkh bölünıün Z.6 Kapalı Pazar Yeri Ücrelleri) Tek Tezgah

ücretinin 15.00 (onbeş) TL. Çift Tezgah ücretinin 30.00 (otuz) TL olarak belirlenmesi talebi; yapllan

işaretle oylanıada oYBİRLiĞiYLE KABUL ediıdi.

GÜNDEM MADDESİ ll: Kamu ve Özel tsankalardan Kredi Kullanımı İçin Belediye Başkanına
Yetki Verilmesi Talebinin Görüşülmesi

5393 Sayılı Belediye kaııununun l8/d nıaddesi "Borçlanmaya Karar Vermek" hükmü gereği,

belediyeıniz personel nıaaş öden-ıeleri ve cari işlerde kul]aııılmak üzere lller Bankası. kamu veya özel

bankalardan 36 ay vadeli. |aiz hariç 6.000.000.00 TL nakdi işletnıe ihtiyaç kredisi kullanmaya Belediye

Başkanı İlker BEKLER^ in 1,etkili kılınnıası talebi yapılan işaretle oylamada OYBİRJ,İĞİYLE KABUL
edildi.

GüNDEM NIADDESi ı2: Araç Alımı Talebinin Görüşülmesı

03.07.2005 tarih ı,e 25874 sayılı Resnri Gazetede yayımlanan 5393 sayılı Beledİye Kanunun 15.

Maddesinin (g) fikrası " Kaıı aııklcırın toplannıusı, laşmmasL ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırıIması ve depolcınıııası ile ilgili bülün hizmeüleri yapmak ve yapıırmak" gereğince ilçemizde oluşan

evsel atıkların toplanması ve taşınması belediyemiz görevlerindendir. Belediyemİz envanterİnde yeterlİ

sayıda ve nitelikıe araç bulunn-ıadığından bahse konu iş 2005 yılından itibaren hizmet satın alma Yolu ile
gördürülmekte idi yapllan araŞtırma ve incelemeler neticesinde evsel atıkların toplanması ve taşınması

hizmetinin kendi araçlarımızla 1,erine getirilmesinin daha ekonomik ve avantajh olacağı müşaade edilmiŞtir

bu amaçla 237 sayılı Taşıt Kanuıriıı-ıı_ııı l0 ı,ıı-ıcu n,ıaddcsi "... beletliyelcr ve hunların bağlı kuruluşları ile

mcıhalli itlore birlikteri keıııli nıcc,li,çleriııin kıırtırı ile ıuşıt ediııirleı. " lrükmü ve Belediye Kanununun 18/d

Maddesi " Borçlanmayu karıır vcrnıek" gereğince l adet cenaze nakil aracı, 3 adet hafif ticari araç

(Camlıvan), 1 adet kanıyoııet (uzun şasi) r,e l adet çift kabin pikap araç alımı ve gerekli olan; nakit, faiz
hariç ve 36 ay vadeli 1.500,000.00 TL İlter Bankası A.Ş.'den kedi kullanılmasına, Kıediden
ka1,,naklanacak anapara. faiz. denetin-ı giderleri. komisyon, vergi. resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller
Bankası A.Ş.'ce temirıat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İlter Bankası A.Ş. ve Maliye
Bakanlığınca dağıtılan yasal pa1,larımızın ınevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesİnti oranına bağlı
kalmaksızın tamamındarı (%40'ın dışında ve %lO0'üne kadar) karşılanmasına. kredi teminatına konu
gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamanrası halinde, bu kediyle elde edilen tesis, inŞaat Ve her

nevi gayrimenkul ile araç, gereç \,e malzemenin. İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği.takdirde aynı şartlarda
ve talep tarihinde ]1ler Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, Iller Bankası A.Ş.'ce
Belediyemize kullandırılacak kedi1,,e ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imza|amaya ve kedi ile
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ilgili devam eden işlenrleri ytirütı]-üe),e, Beledil,eniz mülkil,etindeki her ttirlü gayri menkulü Iller Bankası
A.Ş.'ye ipotek vermeye. Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ye terhin ve
temlik etmele. Belediiemize ait her ıürlü ticari işleımeli İller Bankası A.Ş.'ye rehin vermeye. İller
Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393
Sal,ılı Beledil,e Kaııun'uıı 68. ırıaddesinde yer alaı-ı koşullann yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle
ilgili her türlii işlenıi },apmaya Belediye Başkanı'nın _vetkilendirilmesi talebi yapılan işaretle oylamada
oYBİRLİĞiYLE liABUL edildi,

G[,NDtrNI \IADDF]Si l3: 1,ıışınmaz Mal Alımı -l'alebinin Görüşülmesi

İlçenin Pazar Malrallesi 148 ad,a 37 parselde bulunan 46.825.29 m2'lik Tarım Malzemeleri Fabrikası
ve Müştemilatı r,ası1'lı taşünmazın beledi,vemiz hizmetlerinde kullanılması amacıyla satın
alınması düşünülmektedir.

4734 sayılı Kanıu Ihale Kanurıu'ı-ıuıı "Doğrudan tenıin" başlıklı 2]/e maddesi "İdarelerin ihtiyacına
uygun taşınmaz mal alımı vel,a kiralanması" hükmü yer almaktadır. Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "
Meclisin Görev ve Yetkileri" başlıkh l8/e maddesinde '' Taşınmaz mal alımına, satımına, ...,.. karar
vermek." hükmü bulundugundan İİçenin Pazar Mahallesi 448 ada 37 parselde bulunan 46.825,29 m2lik
taşınmazların anılan kanun hükümlerine göre satln alınması meclis üyelerine teklif edildiieklİf yapılan
işaretle o1 lamada oyBİRLİĞİYLE KABUL edildi.

G[lNDEM MADDESİ 1,1: 2019 Yllı Denetim Komisyon Raporunun Görüşülmesi

20l9 yılı Denetiın Komisyon Raporrıırdan mecliste bulunan tüın partilerin guruplarına 1(Bir) er
adet dağıtıldığı görüldü. Denetiın Ktımis1on Raporı-ınun toplam 10 (On) sayfadan oluştuğu,son sayfasında
bulunan "SONUÇ" böltiınünün okunnıasıııııı yeterli olacağı meclis üyelerince Meclis Başkanına teklif
edildi. Bunun üzerine Meclis Başkalııııca l0 (()n) sal,fadan oluşan 2019 Yılı Denetim Komisyon
Raporuıiun sadece l0.uııcu sayt-asıııın "SON[_]('" bölümiinün okunn-ıası ıneclis üyelerine teklif edildi.Teklif
yapılan işareıle o1 laınada O\ BİRLİĞİü LE ü(ABUL edildi,

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğiniır " Denetim Komisyonunun Oluşumu " başhklı

22.nraddesi " ...Başkan. Nisaıı ayı nreclis toplantısında denetim raporunu okutmak suetiyle meclise bilgi
verir.... " hükmü gereği meclis kararı ekinde bulunan. 10 (On) sayfadan oluşan 2019 Yılı Denetim

Konrisyon Raporunun "SONUÇ" bölümii katip üye tarafından okunarak meclisin bilgisine sunuldu.

GÜNDE,M MADDl]Si l5: 20l9 Yılı Bü tçe Kesin Hesabının Görüşülmesi

20 19 Yılı Bütçe Kesiır Hesabının kesin lıesap komisyonu görevini de yiirüten Plan ve Bütçe

Koı-ı-ıisyonuna sevki;yapılan işaretle oylamada OYBİRLİĞİYLE KABUL edildi.

Meclis Başkanınca saat 1-1:30' da üçüncü oturumda tekrar toplanmak üzere birleşime 2 saat

45 dakika ara verildi.
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