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Belediye Meclisinin 07.01.202| Perşembe gtinü saat 14.00'da Prf. Dr. Necmettin ERBAKAN
Kültiir Merkezi Konferarıs Salonunda yapmış olduğu Ocak ayına ait meclis toplantı tutanağıdır.

Belediye Meclisi, Belediye Başkanı İker BEKLER başkanlığında 07.0|.202| PerŞembe giinü

saat ı4.00'da p.r. »r. Necmettin ERBAKAN Kültür Merkezi Konferans Salonunda yoklama cetvelinde

,-. imzalan bulunan üyelerin katılımıyla toplandı.

KATILAN ÜYELER : İırr,R BEKLER, BEKİR AY, YUSUF KARAKOYIJN, HAYRETTiN
öNaı, ııırHııET ATILGAN, DEMİRKAN ERDOĞAN, RECEP ÖZTÜRK, ADNAN YILMAZ,
GÖKHAN TIJNÇEL, VAYIT POLAT, AHMET DAĞBAŞI, SAMET ŞENEL, MUSTAFA ÖĞÜT,

ER, CİHAN ATILGAN, HüSEYiN öZDOĞAN, isMAİL
üNcön.rıüsrYiN öZüPEK, AYLA BEDİRHAN ÇELiK

GöREVLi üYE

KATILMAYAN üyBr-BR ı BETüL KILIN

Yt NUS KÜRŞAT ŞAHİN, FAHRİ GiD
KABALAK, NiHAT YALÇIN, ŞERIFE G
FERHAT SOYSAL, FERiDUN ÖZÇELİK

Ç

iziıvı,i üyı : M(JRAT DÖNMEZ

GÜNDEM:

^ l. Denetim Komisyonuna Üye Seçimi Talebinin Görüşülmesi
2.İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi
3. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
4. Zabıta Müdürlüğiiınde Fiilen Çalışanlara 202l Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma

Ücretinin BeIirlenmesi Talebinin Gönişülmesi
5. İtfaiye Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 202l Yıhnda Verilecek Ayhk Maktu Fazla Çalışma

Ücretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi
6. Memur ve Hizmetli Olmayanlara Uygulanacak Yol ve Gündelik Masraflann Tespiti Talebinin

Görüşülmesi
7. Sözleşmeli Personel Çalıştınlması ve Aylık Ücretlerinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi
8. Yap-İşlet-Devret Modeli İte Kafeterya Yapım ve İşletilmesi Talebinin Görüşülmesi

EK GÜNDEM (BİRiMLERDEN GELEN):

9. 202lYılı Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılması Talebinin Görüşülmesi

Meclis Başkanlığını Belediye Başkanı İlker BEKLER'in yürüttüğü görüldü. Başkanlık divanı
yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı.AK Parti meclis üyesi Betül KILINÇ ve C.H.P. meclis üyesi Murat
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DÖNMEZ, in toplantıya katılmadığl görüldü.Açılış konuşması ve saygl duruşunun ardından istiklal Marşı

okundu.
Meclis Başkanı tarafindan 2020 yılı Aratık ayr olağan meclis toplantısına ait toplantı futanak]arının

kabulü meclisin onuyrnu ,unrıdu.Tutanakıaffi;a maddi ı,uğ brırrr.adıgı ve tutanaklann kabulü yapılan

işaretle oylamada oy BİRLiĞİYLE K,ABUL edildi, 
.

Meclis Başkaııı tu.urffin---""ıi. iıy"ı.rine herhangi bir önergelerinin oluP olmadığı soruldu,Meclis

edildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce belediyemiz birimlerinden giindeme

eklenmek iizere teklif geldiği görüldü,

Mali Hizmetler Mffiİürü; af ,, 202l yılı ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmısı Talebinin

Görüşülmesi ,, ne ışti. tetl# Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin ll,maddesi gereği Meclis

,^, Başkanr tarafından 9.ncu- madde olarak dogrudan gtındeme eklendi,Düa sonıa giindem maddelerinin

görüşülmesine geçildi.

üyelerince önerge verilmediği görüldü,

C.H.P. meclis üyesi Murat DÖNVIEZ'in toplantıya katılamayacağı na ilişkin meclis başkanlığına

hitaben vermiş olduğu izin dilekçesi katip üye tarafından meclise okundu.Dilekçe süibi meclis üyesinin

Ocak ayı meclis toplantısı siiresince izinl i sayılması yapılan işaretle oylamada oYB iRLiĞivı-E KABUL

üxonırl DESİ l: Denetim Komisyonuna Üye Seçiıni Talebinin Görüşülmesi

5393sayılıBelediyeKanunu,nun''DenetimKomisyonu''başlıklı.25.maddesinde,.........ilçe
belediyeleıi ........ belediye 

'm""ıiri, h", ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri

iı; il;" ilişkin hesap kayii u" şi"mı"rınin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı

üçten az beşten çok oı.urrlui. tızere bir denetim komisyonu oluşturuı,Komisyon,"""çalışmalarında kamu

p|r."Ji.a". u. g"r.kiğind. alg",. ,r.- kişilerden yararlanabilir, Denetim komisyonu toplarıtılann.

belediye ve bağlı tu-ıuşi-, aışıioaı<i kamu kurum ve Luruluşlarından görevlendirilenlere (1,000); kamu

personeli dışındaki diğ"; ;;; kişilere ...., diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet

memurlarınauygulananaylıkkatsayıylaçarptmlsonucubulunacakmiktarıgeçmemekiizere,belediye
meclisince belirlenecek .it*a" gu"ıit odeme yapılır. " hükmü bulunduğundan, Belediyemizin zqq s
gelir ve giderleri iı. u*ı-uTı;itii ı,"rup ve kayit iştemlerinin denetimi için rneclis üyeleri arasından gizli

oyla ve üye saylsı 

';;' 
_, 5,tin çok olmamak iizere denetim komisyonu oluşturulması

^ gİrekmektedir.Kanun maddesi hiikmiine görei- 
ı_D"n"timKomisyonununkaçkişidenoluşturulacağınınbelirlenmesi,
2_Komisyonun ç;ı;il"i;,"d" uzman tişı ve kuruluşlar ile kamu kuruluşları personelinden

yararlanıhp yararlanılmayacağının kararlaştırılması, 
.

3_Uzman ı.ışi re t*iırşlar ile kamu kuruluşları personelinden yararlanılacaksa görev yapacak

uzmankişivekamupersonelininmiktanveçalışacaklarıgi.ınsayısınıntespit.edilmesi,
4_ Görev yupu"ut ur-- kişi ve kuruİuşİar ile karİu perİoneline yİpılacak giiııliik ödemelerin tesPit

edilmesi, hususlanna ilişkin teklifle alakalı olarak;

202l yılında gi'.", yupa.uk denetim İomisyonunun 3 (Üç) kişiden 4y!,9" meclis başkanı

tarafindan meclise tekıif eaiıai':Jkıiiyapıun işaretle oylamada oy BiRLiçıyLp {tBUL edildi, 
__

Denetim komisyonunun çuı,İ.uıu.rrou kamu personeıin-de. ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden

vararlanması meclis başkanı 
'tarurrna- meclise teklif edildi,Teklif yapılan iŞaıetle oylamada

by giRliĞiyln KAguı eaiıai.
Denetimkomisyonununçahşmalanndagörevyapacakkamupersoneliveyauzmankişisayıslnın

r @ir) kişi olması ve 30 (o;;ii'eültı ı{ı$ry_l,e.ii. buşk*, taraflndan meclise teklif edildi.Teklif

yup,l* iş."l" oylamada oY BİRLİĞİYLE.(ABUL edildi,

Denetim ko.iryonunfil6ffilitlu.*lersoneline (1.000), kamu personeli dışındaki diğer

uzman kişilere (2.000) gösterge .iı.u.rn,n devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpıml sonucu
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bulunacak miktan geçm emek tİzere ödeme yapılması meclis başkanı tarafından meclise teklif edildi.Teklif
yapılan işaretle oylamada oY BiRri YLE KAB edildi.

Daha sonra 2021 yılında görev yapacak olan denetim komisyonu üyelerinin seçimi için gizli

oylamaya geçildi.AK Parti'den meclis üyeleri Fahri GİDER ve Mehmet ATILGAN, C.H.P. 'den meclis

üyesi Nihat YALÇIN denetim komisyonu üyeliği için aday oldu.Oy pusulalan nın içinde bulunduğu

zarfların dağıtımı ve toplanması yapıldı.Zarfların toplantıda mevcut üye sayısından fazla olmadığı Ve

toplam 24 (Yirmidört) adet zarf olduğu katip üye tarafından tespit edildi.Zarflar açılarak oy pusulalarının

sayımına geçildi.- 
20İl'yılında görev yapacak olan denetim komisyonu üyelerinin seçimi için yapılan gizli oYlamada

l (Bir) adet 
'g9§ 

"İ 
kullanıİdgı görüldü.Sayım sonucunda ar Pu.ti meclis üyelerinden Fahri GİDER

23'(yirmiüçI, Mehmet ATIiGaN z3 1yırmiüç) oy ve C.H.p. meclis üyesi Nihat yALçIN r8

(Onsekiz) oy alarak denetim komisyonu üyeliğine seçildi.

GüND M MADDESİ 2 İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

1-) ilçemiz Hamam Mahallesi H36A_O8D - 44, Paftasında, H36A-O8D-4B paftalarında 4474600-

44,7 5000 dikey, 508700_5 09200 yatay koordinat değerleri arasında kalan ve mülkiyeti hazine adına kayıtlı,

84 ada 23 nolu parseldeki, Belediye Hizmet Alanının Turhal Milli Emlak Şefliği'nin talebi iizerine

Belediye Hizmet Alanından çıkarılarak TicaIet + Konut Alanı olarak di.izenlenmesİ plan tadilatı talebinin;

imar Komisyonu,na sevki, yapılan işaretle oylamada oy BİRLiĞİyLE KABUL editdi.

2-) İlçemiz Hacılar Mahallesi H36A -07C - lC, paftasında, 4475500,4475800 dikey, 507000-

507300 yatay koordinat değerleri arasında ka\arı 269 nolu parselin içerisİnde, ayrık nizam 2 katlı konut

alanındaki mevcut evlerin imar planındaki 7'mt'lik yollardan servis alamayacak şekilde olmasl nedeniYle,

imar yollarınrn ve konut adasının mevcut evlerin durumuna göre yeniden diizenlenmesi talebinin; İmar

Komisyonu'na sevki, yapılan işaretle oylamada oY BiRLİ iyır xas edildi.

3_) ilçemiz Hamam Mahallesi H36A-O7C - 3C, H36A-l2B-2B paftalarında, 4473700-4474200

dikey, 5O8100-508300 yatay koordinat değerleri arasında kalan 239 ada 5, 6 ve 31 nolu parseller AkarYakıt

istasyonu alanına isabet etmekte olup, Ticaret Alanr E:0.60 Yençok = 9.50m olarak diizenlenmesi plan

tadilatıtalebinin;İmarKomisyonu,nasevki,yapılanişaretleoylamadagEıB!ı@edildi.

4-) ilçemiz Kayacık Mahallesi (Mimar Sinan) H36A-12A-4A paftasında 504300- 504600 yatay,

4472400 _ 4472600 dikey koordinat değerleri arasında kalan İlköğretim Alanının, doğu kısmında ki Park

Alanının bir kısmı ile 7'mt'lik imar yolunun kaldırılarak, Okul Alanının genişletilmesi plan tadilatı

talebinin: İmar Komisyonu,na sevki, yapllan işaretle oylamada oY BİRLİĞiYLE KABUL edildi.

5) İlçemiz Pazar, Kazımkarabekir, Ray ve Gaziosmanpaşa Müalleleıi sınırlan İçerisinden geÇen,

mevcut (154 kV Turhal - Kayabaşı EiH) Enerj i iletim Hattının TEİAŞ SAMSUN 10. Bölge

Müdürlüğü'nün talebi üzerine; iletim hattı güzergahında yer alan pilon tesisleri ve irtifak sahalarına ait

gabari genişliklerinin imar planlarına işlenilmesiyle alakalı olarak gerekli plan tadİlatlannın yapılması

talebinin; İmar Komisyonu'na sevki, yapılan işaretle oylamada oY B!BL]!!İ@ edildi.

GÜNDEM MADDESİ 3: İmar Komis yonu Raporunun Görüşülmesi

1_ ilçemiz Osmangazi Müaltesi H36A-L2A-2D Paftasında, 4472700-4472900 dikey, 505600-

505800 yatay koordinat değerleri arasında kalan, 3 ada 66 nolu paıselde, mevcut okul binasının Yanına,

uygulamalı cami yapılacağından dolayı Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ntin yazısına istinaden, imar
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planında sosyal tesis alanı olaıak görülen yerin atnacına uygun olarak düzenlenmesi, Eğitim Alanı ve

Uygulamalı Camii Alanı olarak değiştirilmesi plan tadilatı talebi uvgun görülmüs olup, İmar plan tadilatı

talebi yapılan işaretle oylamada g@İğİELE\Eu! ediıdi,

2- ilçemiz Kayacık Müallesi H36A -l2A-2A, H36A-L2A-2B paftalannda 4473100-4473600

dikey, 505600- 505900 yatay koordinat değerleri arasında kalan ve imar planında Yençok= 30.50m (10

kaQ konut alanı ile alakalı olaıak; mevcut parsellerin 10 kath yapıtaşmaya elverişli olmaması ve maliklerin
bir araya gelmemesinden dolayı imar planındaki durumunun Yençok: 15.50 (5 kat) konut alanı olarak
yeniden düzenlenmesi talebi uvgun görülmüs olup, imar plan tadilatı talebi yapılan işaretle oylamada ğ
BiRLiĞiYLE KABUL edildi.

3_ ilçemiz Kayacık Mahallesi H36A-07-4D, H36A-l2.A-lA paftalannda, 4473900-44'14100 dikey,

504300-504500 yatay koordinat değerleri arasında kalan 1400 ada 39 nolu parselin önünden geçen l2mt ve

7mt'lik imar yollannın yeniden düzenlenmesi plan tadilatı talebİ uygun_gllgiilqü§ olup, imar plan tadilal
talebi yapllan işaretle oylamada q_@!@LE\ro! edildi.

4- İlçemiz Çevlikler Mahallesi H36A-L2B-2A paftasında 4473700 - 4473900 dikeY, 507400 -
507700 yatay koordinat değerleri arasında kalan, 78 ada lO5 nolu parselin içerisinden geçen imar yolunurı

halihazıİa göıe yeniden diizenlenmesi plan tadilatı talebi uvgun eörülmüs olup, İmar plan tadilatı talebi

yapılan işaretle oylamada BiRLiĞİYLE UL edildi.

5- ilçemiz Hamam Mahallesi H36A_12B-2C paftasında, 4472900 - 4473200 dikey, 508200-

508500 yatay koordinat değerleri arasında kalan, 561 ada 4, 5,6, 7, 8 nolu parseller BeledİYe Hizmel

Alanına isabet etmekte olup, Ticaret Alanı Yençok: 6.50m E=0.70 olaıak yeniden diizenlenmesi Plan
tadilatı talebi uvsun sörü lmemis olup, imar plan tadilatı talebi yapılan işaretle oylamada ğ
BiRLiĞiYLE RED edildi.

6- ilçemiz Hamam Mahallesi H36A-O8d_4a PAFTASNDA, 4474600,4474900 dikeY, 508700-

509100 yatay koordinat değerleri arasında kalan 85 ada 10, l1, 12, 13, |4, 15 ve 16 nolu parseller A-2
konut alanına isabet etmekte olup, "Tarım ve Halwancılık Tesisleri Alanı" olarak diizenlenme_si plan

tadilatı talebi uyscs_cİlE!l!!L!!§ olup, imar plan tadilatı talebi yapılan işaretle oylamada QP!!!§!!!P
P!ğ!editdi.

7_ şehit Piyade Onbaşı Nihat KARA isminin ilçemiz park, sokak veya cadde isimlerinden birine

verilmesi talebi komisyonumuzca incelenmiş olup,ilçemiz Cumhuriyet Müallesi, Aıdanuç Sokakta

bulunan isimsiz parka "Şehit Piyade Onbaşı Nihat KARA Parkı" isminin verilmesi " uygun görülmüştür.

Meclis başkanı tarafından Cumhuriyet Mahallesi, Ardanuç Sokakta bulunan söz konusu isimsiz

parka ''Şehit Piyade Onbaşı Nihat KARA Parlo" ismi verilmesi meclis üyelerine teklif edildi.Teklif
vanılan isaretle ovlamada oY BiRLİĞİYLE KABUL edildi.

8- şehit Kadir SEÇGN isminin ilçemiz park, sokak veya cadde isimlerinden birine verilmesi talebi

komisyonumuzca incelenmiş olup,ilçemiz Kesikbaş Camii karşısında,köprübaşı mevkiinde bulunan isimsiz

paıka " Şehit Kadir SEÇGİN " isminin verilmesi " uygun görülmüştür.

Meclis başkanı taraflndan Kesikbaş Camii karşısında,köprübaşı mevkiinde bulunan söz konusu

isimsiz paıka " Şehit Kadir SEÇGİN " ismi verilmesi meclis üyelerine teklif edildi.Teklif yapılan işaretle

oyıamada oY BiRLİĞİYLE KABUL ediüdi.

9_ ilçemiz Kayacık Mahallesi, H36AI2A4A Paftasında 4472400-4472600 dikeY, 504200-504600

yatay koordinat değerleri arasında kalan 435 nolu parselin bir krsmı imar y
4

ollanna, bir kısmı da ilköğretim
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ve konut alanına isabet etmekte olup, bir kısmı da plan haricidir. Tapu sahibi Hamza GUL adlı

vatandaşımızın talebi üzerine, okul alanına isabet eden kısmın kamu yararına kullanılmak kaydlYla Turhal

Belediyesi,ne bağış karşıtığı vererek 435 nolu parselin batı kısmrnda ki plan harici kısmında imar Planına

düil edilmesi yöniirıde ki talebine istinaden; Bağış yapılmasınrn kabuliirıe ve akabinde plaıı harici kısmın

imara açılarak A_5 konut alanı olarak diizenlenmesi plan tadilatı işlemlerinin; I<urum görüşleri

tamamlanmadığından dolayı bir sonraki ay (Şubat Ayı) meclis toplantısına ertelenmesi talebi yapılan

işaretle oylamada qy_EjBL]!ıiYLE_rcUL ediıdi.

Zabıta Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 202l Yılında Verilecek Aylık
Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

GUN DEM MADDESi 1i

Zabıta Müdtiırlüğiimüz emrinde görev yapan 657 sayılı yasaya tabi memurlara 202l yılı iÇerisinde

ödenecek ayhk maktu fazla mesai ücretlerinin 202| yı]rı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu içerisinde

belirlenecek oranlann üst Sınlrını aşmamak üzere en üst sınırdan tespit edilmesi teklifi yapılan aÇlk iŞaretle

oylamada oY BİRLİĞiYLE KABUL edildi.

GirNDEM MADDESi 5: İtfaiye Müdürlüğünde Fiiten Ça!ışanlara 2021 Yılında Verilecek Aylık
Makİu Fazla çalİşma Ücretinin Belirlennesi Talebinin GörüŞülmesi

İtfaiye Müdiiırlüğiiırnüz emrinde görev yapan 657 sayıh yasaya tabi memurlara 2021 yı]ıı iÇerisinde

ödenecek aylık makfu fazla mesai ücretlerinin 2021 yıiıı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu iÇerisinde

belirlenecek oranlann üst sınırını aşmamak üzere en üst sınırdan tespit edilmesi teklifi yaPılan aÇık iŞaretle

oylamada oy niRıİĞiyır xı,nuı ediıal.

Güxnnıvı MADDEsİ 6: Memur ve Hizmetti Olmayanlara Uygulanacak Yol ve Gündelik
MasraflarınTespitiTalebinin Görüşülmesi

Belediye Meclis üyelerinin ve belediyemiz tarafindan hizmet alım yoluyla temin edilen özel firma

çalışanlarının ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer şahısların hizmet gereği görev müalli dıŞına geÇici

ğorevlendirilmeleri hatinde kendilerine ödenecek harcırah ile ilgili olarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun
iM".u. ve Hizmetli olmayanlann Harcıralır" başlıklı 8. Maddesinde "Memur veya hizmetli olmadıkları

halde bu kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelİk,

bunlann bilgi seviyeleri ve faaliyet İahalan ile müalli şartlar dikkate alınarak 4'ncü dereceYe kadar olan

memurlardaİ herhangi birine verilen yol masrafı ve giiırıdeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur" hiikmü

yer almaktadır.
Buna göre kurumumuzun görev alanı ile ilgili olmak i\zere hizmet, fikİr, mütalaa ve ihtisaslarından

faydalanılaİ memur ve hizmetli-kapsamında bulrınmayanlara söz konusu 8. madde kaPsamında YevmiYe ve

yj harcırahı ödenmesi talebi; yapıİan işaretle oylamada oy BİRLİĞiyLE KABUL ediıdi.

Güx»rıı MADDESi 7: Sözleşmeli Personet Çalıştırılması ve Aylık Ücretlerinin Belirlenmesi
Talebinin Görüşülmesi

Belediyelerde çalışan sözleşmeli personele ödenebilecek ücretlerin aylık tavan ve taban

miklarlan 5393 Sayılı'Kanunun 49'uncu maddesinin 3'iincü fikrasındaki "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 ti.irlü ödemeler

toplamının net İutarının ytizde 25 fazlasını geçmemek iizere belediye meclisi karanyla belirlenir" hiikm{ine

istinaden Maliye Bakanlİğınca belirlenen miktarlara göre her yıl yeniden tespit edilmektedir,
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Bu itibarla Belediyemizde 5393 Sayılı Kanunun 49'uncu maddesi çerçevesinde 2020 yılında
çalıştınlıp 01.01.2021 tarihinden sonra da çalıştınlmaya devam edilecek olan 2 Miüendis, 2 Mimar,6
Tekniker, l Programcı, l Eğitmen, 2 Teknisyen ve 2021 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak
olan 3 Mühendis için ödenmesi gereken sözleşmeli personelin aylık ücretlerinin; Ocak 2021'de Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen artırımsız asgari limitten
verilmesi talebi; yapılan işaretle oylamada OY BİRLİĞİYLE KABUL edildi.

Ayrıca aynı maddenin 4'üncü fikası kapsamında 2020 yılında kadro karşılığı kısmı zamanlı
sözleşmeli çalıştırılıp 01.0l .202l tarihinden sonıa da çalıştınlmaya devam edilecek olan 1 Avukat ve 2021
yılında ilk defa çalıştırılacak olan Doktor (İşyeri Hekimi) ve Sağlıkçı (Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru gibi)
için ödenmesi gereken ücretlerinin; Ocak 2021'de Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdiirlüğü tarafından belirlenen artırımsız asgaıi limitten verilmesi talebi;yapılan işaretle oylamada
OYBİRLİĞiYLE KABUL editdi,

Gi,T.{DEM MADDEsİ 8: Yap-İşlet-Devret Modeti İıe Kafeterya Yapım ve İştetitmesi Tatebinin
Görüşülmesi

İlçenin Osman Gazi Mahallesi, Hat Sokak, 4473000-4473|00 dikey 505900-506000 yatay
koordinatlan aIasında kalan yere, tek katlı, 100 m2 oturum alanlı kafeterya yapım işi yap-işlet-devret
modeli yapım ihalesi düşünülmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Meclisin görev ve yetkileri" başlıklı 18 (e) maddesinde "Taşınmaz
mal alımına ...... üç yıldan fazla kiralanmasrna .... karar vermek." ve 18 ( j ) maddesinde "...... belediye
yatınmlanrun yap-işlet veya yap-işleldevret modeli ile yapılmasına . . . karar vermek." hfüi.imleri
bulunduğundan üukarıda bilgileri bulunan kafeteryanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hiikiimlerine göre

ihaleye çıkarılarak yap-işlet-devret modeli ile yüklenici tarafından yapılması ve 5 yıl siire ile işletilmesi
talebi; yapılan işaretle oylamada @İ@LE!ruL ediıdi.

GÜNDENI MADDEsi 9: 202lYılı tIcret Tarifesinde Değişiklik Yapılması Talebinin
Görüşülmesi

Belediyemizin 2021 yılında uygulayacağı, 2464 sayı|ı Belediye Gelirleri Kanununa göre
vergi,resim,harç katılma konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için alacağı ücret ve
ıarifelerinden S Plaka Devir ücreti.Şehir içi (Sivil Ögrenci) Dolmuş ücretlerinin ve engellilerin dolmuş
indi-bindi ücretlerinin yeniden tespiti için Ücret ve Tarife Komisyonuna sevki, yapılan işaretle oylamada
oY BiRLİĞİYLE KABUL edildi.
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Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Meclis Başkanınca meclis üyelerine teşekkür
edilerek Turhal Belediyesi Ocak ayı olağan mecli§ toplantısı saat:15:15 de kapatıldı.


