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Belediye Meclisinin 0|,04.202l Perşembe günü saat l4.00'da Pıf. Dr. Necmettin ERBAKAN
Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapnıış olduğu Nisan ayına ait meclis toplantı tutanağıdır.

Beledive Meclisi. Belediye Başkanı İlker BEKLER başkanlığında 01.04,202l Perşembe günü
saat l4.00'da'Prt, Dr. N-ecn]ettin ERBAKAN Kültür Merkezi Konferans Salonunda yoklama cetvelinde
imzaları bı"ıluııaı-ı ül,elcriı-ı katıl ı ı-ıııyla toplandı.

GöREVLi tYE

KATILMAYAN ÜYE : GöKHAN Ttı\rÇEL (GtJNDEMiN 1,NCİ MADDESi)
HUSEY]N OZUPEK (8,9,10,1t,l2,13 ve 14 NCÜ MADDELER)

iziNı-i üyp

GÜNDEM:
1. Başkanlık Divanı Seçimi Talebinin Görüşülmesi

(Meclis 1 inci ve 2 inci Başkan Vekili Seçimi,2 Asil 2 Yedek Katip Üye Seçimi)
2. Encümene Üye Seçimi Talebinin Cörüşülmesi
3. İhtisas Komisyonları Seçimi Talebiniı-ı Görüşülmesi
4. İmar Ptan Tadilaı Talebinin Görüşülnıesi
5. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
6.2021 Yı|ı Ücret Tarife Listesine Tari f'e Eklenmesi Talebinin Görüşülmesi
7. Taşınmaz Mal Satışı Talebinin Cörüşüln-ıesi (Belediyemizden)
8. Fen İşeri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin iptaİi ue yeni yönetmelik Teklifinin Kabulü Talebinin
Görüşülmesi
9. 2020 Yılı Denetim Komisyon Raporuırun Görüşülmesi
10. 2020 Yıh Faaliyet Raporunun Görüşülnıesi
EK G[_\DE\I (Bil{i\ILE ttDE_\ GEl.E\.):
1 l . Kapalı Yüzme Havuzu Tahsis Talebinin Görüşütmesi
l2. Kamu Yararı Kararı Alınması Talebinin Görüşülmesi
l3. Araç Alımı Talebinin Görüşülmesi
l4. Turhal Kocakaıak t-td. Şti. Nakdi Kı.edi Kullanılnıası Talebinin Göriişülmesi
l5. 202l Yılı Ücret Tarifesin<le Güncellen-ıe Yapılması Talebinin Görüşülmesi
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Meclis Başkanlığını l}eledil,e Başkanı İlker BEKLER'in yürüttüğü görüldü. Başkanlık dİvanı

yerini aldıkıan sonra _"-oklaırra yapıldı. AK Partı nreclis üyesi Gök}ıan TUNÇEL'İn toplantıya katılmadığı
görüldü.Açıtış koııuşn-ıası \e sa),gı cluruşunun ardından Istiklal Marşı okundu.- 

Meclis Başkanı tarafindaıı 202l yılı Mart al,ı olağan meclis toplantısına aİt toplantı tutanaklannın

kabulü meclisiıı oııayına suıruldu.Tutanaklarda nraddi hata bulunmadığı ve tutanakların kabulü YaPılan
isaretle or lanıada oy einı-iĞiYLE l(ABUL edildi,' 

Meclis Başkanı tarafındaıı meclis ül,elerine herhangi bir önergelerinin olup olmadığı soruldu.Meclis

üyelerince önerge verilmediği görüldü.
Gündem maddeIerinin görüşülmesine geçilmeden önce belediyemiz birimlerinden gündeme

eklenmek üzere teklif geldiği görüldü.
plan ve Proje Müdürlüğüne ait " Kapalı Yüzme Havuzu Tahsis Talebinin Görüşülmesi " ne

ilişkin teklif Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin l 1.maddesi gereği Meclis Başkanı tarafindan

1 l,inci madde olarak doğrudan gündeme eklendi.
imar ve şehircilik Müdürliiğüne ait " Kamu Yararı Kararı Alınması Talebinin Görüşülmesi "

ne ilişkin teklif Belediye Meclisi Çalışn]a Yönetmeliğinin 1l.maddesi gereği Meclis Başkanı tarafindan

12.ırçi madde olarak doğrudaır gündenıe eklendi.
Temizlik İşleri Müdiiılüğüne ait " Araç Alımı Talebinin Görüşülmesi " ne İlişkin teklif BeledİYe

Meclisi çalışma Yöııetnreliğinin l l ,n-ıacidesi gereği Meclis Başkanı tarafından l3.üncü madde olarak

doğrudan günden-ıe eklendi.- Mali Hizmetler Müdiirlüğüne aiı " Turhal Kocakavak Ltd. Şti. Nakdi Kredi Kullanılması
Talebinin Görüşülmesi " ı-ıe ilişkin teklif Beledil-e Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin l1.maddesi gereği

Meclis Başkaı-ıı taratlndaır 14.üırcü madde olarak doğrudan gündeme eklendi.
Mali L[izn-ıetler Müdürlüğüne ait " 2021 Yılı Ücret Tarifesinde Güncelleme Yapılması Tatebinin

Görüşülmesi '' ne ilişkin teklil Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin l l.maddesi gereği Meclis
Başkaı-ıı tarafından 'l 5.inci madde olarak doğrudan gündenıe eklendi

Meclis Başkanı birimlerden gelen teklifler doğrultusunda oluşan toplantt gündeminin sıralamasında

değişiklik yapılacağını söyledi.Meclis Başkanı tarafından gündemi n 10'ncu sırasında görüşülecek olan

"2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi" konulu gündem maddesinin son gündem maddesi olarak

15'nci sırada görüşülnesi ve l1.12,13.1,1 ve 15 'inci sıradaki gündem maddelerin in birer sıra öne alınarak

görüşülmesi nreclis üyelerine teklif edildi.Teklif yapılan işaretle oy lamada C)Y BiRLiĞİYLE KABUL
edildi.Daha sonra giinden maddelerinin göriiştilmesine geçildi.

GÜNDEM MADDESi l: Başkanlık Divanı Seçimi Talebinin Görüşülmesi
(Meclis l inci ve 2 inci Başkan Vekili Seçimi,2 Asil 2 Yedek Katip Uye Seçimi)

Belediye Meclisi Çalışnıa Yörıetmeliği'nin "Başkan vekilleri ve katip üyelerin seçimi" başhkh 19'ncu

maddesindeki "Meclis, ınahalli idareleı, seçinrinden sonraki ilk toplantısında, üyelerİ arasından ve gizlİ oyla

meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini. ikisi yedek olnrak üzere en az dört kAtip üyeyi iki yıl görev

yapmak üzere seçer. iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı. yapılacak ilk mahalli idareler seÇimlerine

kadar görev yapar. ....Başkan vekilleri ve katip üye seçiminde faz|adan isim yazılmış olması halinde oY

pusulası geçersiz sayılır.....İki yılın hesabında başkanlık divanının seçildiği ay esas alınır ve ikinci yılın

sonunda aynı ayda ikinci dönem başkanlık divanı seçimi yapılır." hükümleri doğrultusunda yapılacak olan

ilk mahalli idareler seçimine kadar Turhal Belediyesi Meclis Başkanlığında görev yapmak üzere başkanlık

divanı üyeleriııin gizli o1,la seçilmesi ile itgili olarak yazılı teklifkatip üye tarafından meclise okundu.

Meclis Başkanı tarallndan Meclis l'inci ve 2'nci Başkan Vekili adaylarının çıkması söylendi.AK
parti adına grup kararıyla meclis üyesi Sanıet ŞENEL Meclis l'inci Başkan Vekili, Fahd GİDER ise

Meclis 2'nci Başkan Vekili adayı oldu.Meclis Başkanınca diğer partilerden aday var mı diye soruldu.Diğer
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parti grrıplarından adal çıkır-ııdı
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Ada1,Iık açıklanıasından sonra gizli oylama işleııine geçildi. Meclis Başkanlığınca mühürlenmiŞ

olan zarflar ve oy pı_ısulaları nıeclis ü1.,elerine dağıtıldı ve sonrasırıda toplanarak katip üyelere teslim edildi.

Katip üyeler tarallndan zarilar sal,ıldı \,e sayıı-ı-t sonucunda toplan-ı kullanılan oy saytsının 25 (Yirmibeş)

olduğu göriiltiü.Meclis toplanıısında bulurıan üye saylsından fazla olmadığı tespit edilerek zarfların

açılmasına geçildi. 01, pusulalarıııılı sayıını sonrıcunda kullanı]an 24 (Yirmidörl) oyun GEÇERLİ, l 6111
oyun ise GEÇERSİZ olduğu tespit edildi.

Sayım sonucunda Meclis l,inci Başkan Vekilliği için AK Partiden aday olan meclis üyesi Samet

şENEL 2ıl (Yirmidört) oy aldı. Meclis 2.nci Başkan Vekilliği için AK Partiden aday olan meclis üyesi

Fahri GiDER 24 (Yirmidiirt) oy aldı.

Bu sonuçlara göre yapılacak olan ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak iizere Samet

ŞENEL Meclis 1.inci Başkan Vekilliğine, Fahri GİDER ise Meclis 2.nci Başkan Vekilliğine seçildi.

Mectis Başkan Vekilliği seçiminin ardından katip üye seçimine geçildi. Meclis Başkanı tarafindan

katip üye adaı,larının çıknıası söylendi.AK Parti adına grup kararıyla asıl katip üyelik için meclis üyeleri

Yunus Kürşat ŞAHİN ve Gökhan TUNÇEL ada1 oIdu.Yedek katip üyelik için ise meclis üyeleri Recep

ÖZrÜnX ve Demirkan ERDOĞAN ada1,oldu. Diğer parti gruplarından aday çıkmadı.

Adaylık açıklamasından sonra gizli oylama işlemine geçildi. Meclis Başkanlığınca mühtirlenmİş

olan zarflar ve oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı ve sonrasında toplanarak katip üyelere teslim edildi.

Katip üyeler taralındaıı zarilar sayıldı \,e savı]ı sonucunda toplam kullanılan oy saylsının 25 (Yirmibeş)

olduğu görüldü.Meclis toplaııtısırıda buluııan üye sayısındaır fazla olmadığı tespİt edİlerek zarflaıın

açılmasına geçildi. Oy pı.ısulalarının sal,ınıı soııucunda kullanılan 23 (Yirmiüç) oyun GEÇERLİ, l 1nlr1
oyun GEÇERSİZ ve 1(Bir) oy pusulasınııı ise BOŞ olduğu tespit edildi.

AK Parti meclis üyesi Gökhan TUNÇEL toplantıya katıldı.

Sayım sonucunda asıl katip üyelik için AK Partiden aday olan meclis üyeleri Yunus Kürşat ŞAHİN
ve Gökhan TUNÇEL 23 (Yirmiüç) c,ıy aldı. Yedek katip üyelik için AK Partiden aday olan meclis üyeleri

necep Özltİnx ve Dcmirkan ERDOĞAN l9 (ondokuz) oy- aldı.

Bu sonuçlara göre 1,apılacak olan ilk n-ıahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere Yunus
Kürşat ŞAHİN ve Gökhan TUNÇEL Asıl Katip Üyeliğine, necep ÖZTÜRK ve Demirkan
ERDOĞAN is,-, Ycdek Katip ['ıcliğine seçilJilcr,

GÜNDENt NIADDESi 2: Encümene i'Iye Seçimi Talebinin Görüşülmesi

Belediye Meclisi Çalışma Yönetnreliği'nin "Encümene üye seçimi" başlıklı 20. maddesindeki
"Meclis. mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından gizli oyla Kanunda
belirtilen sayıda encümen üyesini seçer. Seçilen bu üyeler gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapar ve
her yıl o ayda encümen seçimleri yenilenir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Encümene ü_ve seçiııi nisbi çoğunluk ile yapılır. Seçimde oy pusulalarına seçilecek üye sayısından
f'azla isin-ı yazılması haliııde o1 pı-ısulası geçersiz sa,,,.'ılır. Oylarda eşitlik halinde ad çekmeye başvurulur."
hükmü doğrultusunda l'urhal Belediy,e Başkanlığında 1 (Bir) 1,ıllığına görev yapacak 2 (İki) Encümen
üyesinin gizli oyla seçilmesi ile ilgili olarak yazılı teklif katip ü,i

\

}e tarallndan ııeclise okundu.
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Teklifln okunmasının ardıııdan Meclis Başkanl taraflndan Encümen Üyeliği için parti gruplaIının

adaylarını açıklaması istendi.AK Pa(i adına grup kararıyla encümen üyeliği için meclis üyeleri Vayit

PoLAT ve Yunus Kürşat ŞAHiN aday oldu.Diğer parti guruplarından aday çıkmadı.

Adaylık açıklamasıııdaıı sonra gizli oylama işlen]ine geçildi. Meclis Başkanlığınca miihürlenmiş

olan zarflar ve oy pusulaları ıneclis üyelerine dağltıldı ve scıırrasında toplanarak katip üyelere teslim edildi,

katip üyeler taıaflndan zarf,lar sal,ıldı \e sa},ln sonucunda toplam kullanılan oy sayısınln 26

(Yirmialıı) olduğu görüldü.Meclis toplantıslı-ıda bı.ıluıraı-ı üye sayısından fazla olmadığı tespit edilelek

zarfların açılmasına geçildi. oy pusulalarının sayrmt sonucunda kullanıları 24 (yirmidört) o1un

GEÇERLi, t (Bir) oyun GEÇERSiZ ve l(Bir) oy pusulasının ise BoŞ olduğu tespit edildi.

Sayım sonucunda Encümen Üyeliği için AK Partiden aday olan meclis üyeleri Vayit POLAT ve

Yunus Kürşat ŞAHİN,in ayrl ayrl olmak üzere 24 (Yirmidört) oy aldığl görüldü.

Busonuçlaragöre2022yıllNisanayınakadargörevyapmaküzereAKPartimeclisüyeleriVayit
POLAT ve Yunus Kürşat ŞAHİN Encümen Üyeliğine seçildiler,

GÜNDEM MADDESi 3: ihtisas Kom isyonları Seçimi Talebinin Görüşülmesi

Belediye Meclisi Çalışnra Yönetn]eliği,ı-ıin "ihtisas komisyonlarının oluşumu" başlıklı 2l,

maddesindeki ,,Meclis, gore1.süİesi bir.vılı geçmemek tizere. nisbi çoğunlukla en az üç, en Çok beŞ üYeden

oİrşun iı,ri*, konıisyoıiları kurabilir. . . ıı"iıir. konrisyonlara üye seçiminden önce. kurulacak komisyonu

u. iiy" ,uy,r,n, belirler. il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000,in üzerinde olan belediyelerde plan ve bütçe

to.1.von, ile imar komisyonunuıı kurulması zorunludur." hükümleri doğrultusunda;

l -Kurulacak ihtisas komisyonlarınıı-ı belirlenmesi,
2-Komisyonlardaki üye say',ılarının tespit edilnıesi,
3-Komisyonların ne kadar süre ile kurulacağtnln tespit edilmesi,

4-Belirlenen ihtisas konrisyonlarına tespitidilen tiye saylsı kadar üye seçimi yapılması ile ilgili olarak

yazılı teklifkatip üye tarafindan meclise okundu.

Meclis başkanı tarafindan zorunlu olarak kurulması gereken imaI_ KoTiYo]Y .u" Plan ve Bütçe

ron lruon, ı-,uri.İna. Ü.r.t ve Tarife Komisyonu kurulması meclise teklil edildi.Teklif YaPılan iŞaretle

oyıamada oy gİRü-iĞiyın KAguı ediıai.

Meclis Başkanı taratjııdaı-ı belirleı-ıen konıisyonlarda görev.alac.ak. üye sayıStnın 3 (ÜÇ) kiŞiden

oluşması meclise ieklil edildi.,teklil l,apılan işaretle oylamada oY BİRLiĞİYLE KABUL ediıdi,

Meclis Başkanı tarafından belirlenen komisyonların görev süresinin 1 (Bir) Yıl süeli olması meclise

teklif edildi.Teklif yapılan işaretle oylamada oy BİRLiĞiyLE KABUL edildi.

Meclis Başkanınca belirlenen komisyonlardan Ücret ve Tarife komisyonu Üyeliği için parti

gruplarının adaylailnı açıklaması istendi.Ak parti adlna grup kararıyla meclis üyeleri Adnan yILMAz ve

boı.nan ri.ıılİEL ada1, oldı_ı. C.H.p. grubuııdan ise grup l.uraıylu ııeclis üyesi Şerife GÜt!GÖR adaY

ç
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Meclis Başkaııınca belirleneıı komisyonlarda,ı imar Komisyonu Üyeliği için parti gruplarının

adaylarını açıklan-ıası istendi.AK Parti adına grup kararıyla meclis üyeleri Recep. ÖZıÜRK ve Samet

şENEL aday oldu. C.H.p, grubundan ise ğrup kararıyla meclis üyesi Hüseyin ÖzDoĞıN aday

oıdu.yap,ıa11 işaretle oylaınaJa tünı adaylar ayrı ayrı olmak üzere 26 (Yirmialh) oY alarak ğ
nİnrİĞİYl,B İmar Komisyonu Üyeliğine seçildiler.



oldu. Yapılaır işaretle oylamada tünr adayl.ar ayrl ayrı olmak üzere

BİRLİĞİYLE Ü.."t r. Tarife Komisyonu Üyeliğine seçildiler,
26 (Yirmialtı) oy alarak OY

Meclis Başkanınca belirleııeır konrisyonlardan Plan ve Bütçe Komisyonu ÜYeliği iÇin Parti

gruplannın a<la.vlarıııı açıklaı-ııası isteı]di.AK Paıti adına grup kararıyla meclis üyeleri Fahri GİDER ve

b;i;k"; ERDbĞAN aba1, oldu. C.H.p. grubuıidan ise grup kararıyla meclis üy_esi Cihan ATILGAN aday

oldu. yapılan işaretle o1,İamada ıünı aJaylar ayrı ayrl olmak üzere 26 (Yirmialh) oY alarak ğ
SİRLİĞİYLn İlan ve Bütçe Komisyonu Ül,eliğine seçildiler,

GüNDEM MADDI,]Sİ {: İmar Plın 'l'adilat 'I'alebinin Giirüşülınesi

oY BIRL iĞirı-g KABLıL edildi

l. İlçenıiz osmangazi Malrallesi H36A - l2,t - 2C Paftasında. 4472900,4473100 dikey, 505900-

506l00 yatay koordini değerleri arasında kalan l l58 ada l nolu parselin doğu klsmındaki 10 meşelik

i.u, yoirnrn kaldırılarak. mevcut kullanılan Halihazır Sınırlarına göre yeniden düzenlenmesi ve Sosyal

Donat,la.ın eklenmesine ilişkin imar plan tadilat talebinin imar Komisyonu'na sevki, yapılan iŞaretle

oylamada oY BiRLiĞiYLE KABUL ediıdi.' z.iıç"ŞlıE1l* vutuiili -u:oA 
_ O8D _ 44 paftasında,4474700 _ 4475100 dikey, 508600 _

508900 yatay koordinat değerleri arasıııda kalan, mülkiyeti Belediyemize 
"i! İ1 "91 

1, 2, 3 ve 4 nolu
a, a.ı.diy. Hizmet Alanına" isabet eden parsellerin, " Akaryakıt ve LPG istasyonu " Alanına

donı§ttirilmesine ilişkin inrar plan ıadilat taleiinin Imar Koııisyonu,na sevki, yapılan işaretle oylamada

3. İlçemiz Pazar Mahallesi H36.4
yatay koordinat değerleri arasında ka

etnıekte olup. ticaret alanı olaı,ak ;,,

Konıisyonu'na serki. 1,apılan işırretle o

- l2C - 28 paftasında, 4470900 - 4471l00 dikey, 508000 - 508300

lan l97 adİ 66 nolu parsel. otel ve sosyal tesisler alanına isabet

eniden düzeırleı-ımesine ilişkin imar plan tadilat talebinin İmar

1,lıır]ada OY BiRLiĞiYLE KABUL edildi.

l_ ilçemiz Hacılar Mahallesi tI36A_O7C - lC Paftasında, 4475300-4475700 dikeY,507000-507300

yatay koorjinat değerleri arasında kalan 232, 237, 238,239 nolu parsellerin içerisinden geçen imar

yolıa.ın,n yeniden Jüzenlennresi p1an radilatı talebi; gyg!_ğüımelqj§ olup. imar plan tadilatı talebi

yapılan işaİetle oylan-ıada oy gİRlİĞİYln nEp eaildi,
'-' z| iıç..ii ç.uıirıJTuİJı.Jza adu ıos nolu parselin bulunduğu imar adasında ki; 07.01.2021

tarihli ve 2bz ı /6 noüıı Meclis Kararı ile onaylanan imar plan tadilatına. taleP sahibi tekin ÇOŞKIIN
tarafından askı süresinde itiraz edilnıiş olup. talebin yeniden değerlendirilmesi sonucu, parselleri doğu ve

batı yönünde iki.v-'e a1-.ıraıi 1,ala 1,cıluııunda İaldırılarak tad ilat. işleminin yapılması talebi; uvgun görülmü§

oıup, i-u, pıan taaiıat, ıaıebi'uap,ıan işareıle oy',laıı]ada oY BiRLiĞiYLE KABUL ediıdi.

GüND EM MADDESi 5: imar Kıımis 1,onu llaporunun Görüşülmesi

3- İlçenriz Osnıaııgazi Mahallesi (eski adı Sey tideııirsoy) 29 ada 4 nolu parselin bulunduğu adanın

bir kısnrı A- 5 Konut Alanı ve diğer kısnıı ise A-2 Konut Alanı o larak. 04.12.20l4 tarihli ve 20I4l|04

say ılı Meclis Kararı ile düzenlenmiştir. Danıştay Altıncı Dairesi, (Esas no: 20l613945) 2020/10350 Karar

nO ile 04.12.2014 tarihli ve 20|4l|04 sayılı Meclis Kararının iptaline karar verıniş olup, adanın tamamında

kat 1,iiksekliğinin eşitliği ııi sağlamak amacıyla A-5 Konut Alanı olarak düzenlenmesi plan tadilatı işlemi;

uvgun gorülnı üş olup. iıııar plaıı tadilaı talebi yapılaıı işaretle oylam ada oY BiRLiĞİYLE KABUL
edildi

nda 4470600-4471000 dikey, 508100- 508500

6. 7, 8, 9. l0, 17, 18, 19 ve 23 nolu parsellerin
ı Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesi ve

4- ||çemiz Pazar Mahallesi H36A-l2C-2B paftası

yatay koordinat değerleri arasında kalan, l99 ada 3, 4, 5,

Akaryakıt ve Bakım Istasyonrı. Ticaret A[aırı ve Konuı Dış

(
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Kazı Türip Bedelleri:

1 ) Sıcak asfalt (m') : l00,00.TL
2 ) Sathi Kaplama (m') : 45,00,TL

3 ) Stabilize (m:) :25-00.TL
4 ) Parke (m') : 65,00,TL

5 ) Doğal Taş Kaplama (m') (Granit, Küptaş, Andezit) : l05,00,TL

ücret a]ınması meclis başkanı tarafindan meclis üyelerine teklif edildi,Teklif YaPılan
oylamada oY BiRLiĞiYLE KABUL edildi.

işaretle

GüNDEM N1IADDESI 7: T'ışınmaz Mal Satışı Talebinin Görüşülmesi (Belediyemizden)

Mülkiyeti belediyenıize ait aşağıda bilgileri yazllı olan taşınmazların satışl düşünülmektedir.

5393 sayılı Iİelediye Kaılununun "Mectisin görev ve yetkileri" başlıklı l8/e maddesinde "TaŞınmaz mal

alrmına, satımına..... karar venıek." hüknıü bulrınduğundan;

l. Yeşillrnrak Mahallesi.70 ada 5 parselde bulunan 700 m' yüzölçümlü, Arsa vasıflı taŞınmaz

hakkında.
2. Yeşilımıak Mahallesi.70 ada 6 parselde bulunan 600 m' yüzölçümlü, Arsa vasıflı taştnmıLz

hakkında.
3. yeşilıımak Mahallesi. 70 ada 7 parselde bulunan 650,64 m' yüzölçümlü, Arsa vasıflı taŞınmaz

hakkında.
satış kararı verilmesi talebi; yapılan işaretle oylamada C.H.P meclis üYelerinin RED (7 UYe)

oylarına karşıhk toplantıya katılan diğer meclis üyelerinin tamamrnın kABuL (l9 Üye) oylarıyla Q!
ÇoKLUĞtlYLA KABLL edildi,

C.H.P.meclis üyesi Hiiseyin ÖZÜPEK meclis başkanından izin isteyerek toplantı salonundan

avrıldı.

GüNDEM MADDESİ 8: Fen İ şeri NIü<iürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin iptali ve Yeni Yönetmelik
Teklifinin Kabulü'falebinin Görüşülmesi

199 ada 8, l0. l7 nolı_ı paısellere isabet eden lOmt'lik iınar yolunun kaldırılması plan tadilatı talebi; uyeun

gğg!!]4q!§ olup. imar pİan tadilatı talebi yapılan işaretle oylamada oy BiRLİĞİYLE KABUL edildi.

GÜNDEM MADDESi 6: 202l Yılı Ücret Tarife Listesine Tarife Ek]enmesi Talebinin Görüşülmesi

Ilçemiz sınırları içerisinde başka kurumlarca yada kişilerce yapılacak olan altyapı çalışmalarında
202l 1,ılı ücret taıil'e listesinde buIuırnıal,aıı r,e aşağıda belirtnıiş olduğumuz kazı tahrip bedellerinin 202l

yılı ücret taril'e listesiı-ıe eklcnııresi talebi ile ilgili olarak:

02.08.20l8 tarilrli re l l9 karar sal,ılı Belediye Meclis kararı ile Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve

çalışma yönetnıeliği oı-]avlanınıştır. Dalıa sonraki yıllarda Belediyenrizde oluşan yeni yapılanmalar ile

bi.i.ı.. urug görevlerde değişiklikler meydana gelıniştir. Ayrıca 2020 yılından itibaren kurumumuz
..Elektronik Belge Yönetim- Sisten-ıi"ne geçtiğinden yönetmelikte yazışmalar ile alakah belirtilen

maddelerde değişiklikler olınuştur.
Bu nedenlerle 20l8/1İ9 sayılı ırreclis kararı ile kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğüne ait görev ve

çalışma yönetmeliğinin iptali ve yeniden hazırlanaı Fen.ışleri Müdürlüğüne ait görev ve çalışma
yon"t..iiginı, kabultı yapllan işaretle oylamada qY._E!BLİğİEE_E4Eu,t ediıdi,
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TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN işLERİ vıününıüĞü

cöRBv vE çALIşMA EsAsLARJ yöıınrııBı,iĞi

ninixci söıüN{
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç
nııons l _ (l ) Bu yönetmeliğin amacı, Fen işleri MüdürIüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

ile çalışma usul ve esaslarıııı düzenlenıektiı.
Kapsam
MADDE 2 (l) Bu Yönetınelik. Fen işleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile

çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
ıran»n, 3 _ (1) Bu yönetmelik 0j.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve mer'i mevzual

hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen;

Belediye : Turhal Belediyesi'ni
Başkanlık : Turhal Belediye Başkanlığı'nı,
Başkan : Turhal Belediye Başkanı'nı
Başkan Yardımcısı : Turhal Belediyesi Başkan Yardımcısı'nı
Müdürliik : Fen İşleri Müdürlüğü'nü
Müdür : Fen İşleri Müdürü'nü
Çahşanlar :Müdürlüğe bağlı birimlerde lrizmet veren tüm teknik elemanları, memur, işçi, sözleşmeli ve

diğer personeli
Yönetmelik : Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

Temel İlkeler
MADDE-S - Turlıal Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tünı çalışmalarında;
1) Karar alma, uygulan-ıa ve eylen-ılerde şeffaflık.
2) Hizmetlerin tenrin ve sununıunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
3) Hesap verebilirlik.
4) Kuıum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
5) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
6) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
7) Hizmetlerde geçici çözümler ve anhk kararlar Y:iTö[$ıi;u-rilirlik, temel ilkelerini esas alır.

Kuruluş, Teşkilat ve Bağhlık
Kuruluş
MADDE 6 _ (l) Turhal Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü 22.04.2006 taih|i26147 sayıh Resmi

Gazetede yuy,.lunun Bakan]ar Kurulunun "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri
Norm Kadro ilke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/9809 Sayılı Kararl' gereğince, Turhal

Belediye Meclisinin 0910712007 ıar|h ve 2007l7 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Teşkilat
MADDE 7 _ (1) Fen işleri Miidürlüğüı-ıün Persoııel ve Teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedİr.
- Müdür
- Teknik ğlenıanlar
- Kalem Memuru
- Asfalt Şantiyesi ve Büzhane Şefi
- İş Makineleri ve İnşaat Çavuşu
- Diğer Personel
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Bağlılık
MADDE 8 _ ( l) Fen işleri Müdürlüğti. Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımclsına
bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

üçüNcü BöLüM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri
MADDE 9 - l)Stratejik Planda bulunan her türlü yatınm işlerinden; Yol açılması, yapılması, kaldınm,
tretuval. kavşak ve çevre clüzenlemesi, hizmet ve sosyal amaçlı her türlü bina ve tesis, yol ve inŞaat iŞleri

ile mevcut bakını onarım tadilat işleri persoııeli ile yapmak ve/veya ihale yolu ile yaptırmak,

2)Beledil,e Başkanı ve,'r,el a 1etkilendirdiği başkarı yardıııcı larının sözlü velveya yazılı talimatlan ile

belediye mücavir alan içi veya dışında diğer resıni ve5,a özel kuruınlar ile yapılan protokol veya proje

işbirlikleri çerçevesinde kendisine verilen hizmet görevlerini yerine getimıek,
3)Belediye mücavir alanı içerisinde yer alan, ancak hizmet alanı ve yetki bakımından sorumluluğu kanun,

mevzuat ve yönetmeliklere göre başka resmi kurumlarda(Kaymakamlık, DSİ, Karayollan, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, Kü]tür Turizn-ı ve Müze Müdürlükleri. Turhal Organİze Sanayİ Bölgesİ(OSB)) bulunan

taşınmaz mülk ve yapılarda zoruı-ılu olan ıslah, rehabilitasyon, düzenleme vs. tüm çalışmalann ilgili
kurumun izni. yetki devri veya belediy,ece yapacağü işbirliği protokolü çerçevesinde başkanlık makamının

izni ile yapılması.
4)Belediye bünyesinde bulunan diğer müdürlüklerin sorumluluğunda olan yapım, mal ve hizmet alım
işlerinde, tüm sorumluluk ve yetki ilgili müdürlükte olmak kaydı ile her türlü çalışmantn yapılmasl.
5) Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak.
6) Trafik mevzuatına uygun işaretlerin konulmasını, çİzİmlerİn yapılmasını, tek yön ve ana arter İle İlgİlİ

merciler nezdinde karar alınmasını sağlamak,
7) Mer'i mevzuat hükümleriıre göre ihale suretiyle yapılan yatıItm ihalelerinin kontrollük
hizmetlerini 1,erine getirnıek.
8) Mer'i mevzuatüt] öngördüğü diğer görei,ler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini

sağlamak.
Müdürlük yetkisi
MADDE 10 _ ( l ) Fen lşleı,i Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye
Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca keııdisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya

yetkilidir.
Müdürlüğün sorumIuluğu
MADDEII ( l ) Fen işleri Müdürltiğü. Belediye Başkanlnca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen
görevler ile ilgili yasalarda beliılilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yüıütmekle
sorumludur.
Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 12 - l) Fen İşleri Müdiirlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil edeı.
Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çahşmalannı düzenler.
2) Fen işleri Müdürlüğünün İhale Yetkilisi, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve

Disiplin amiridir.
3) Fen İşleri Müdtirlüğii ile diğer N{üdürlükler arasırıda koordinasyonu sağlar. Yasalarla verilen her türlü ek
görevi yapar.
4) Müdürli,iğiin lıer türlü teknik ve idari işlerinin kanun. talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi

şekilde sevk ve idare edilmesini sağlaınak.
5) Şefler. 

'leknik elemanlar. Meınurlar ı e İşçiler arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk
vermek suretiyle işlerin daha randı maııl ı yiirüti.iln-ıesini sağlamak.
6) Sezonuna göre iş programı yapılarak, persoııelin orgaırizasyon ve kontrolünü sağlamak,
7) Personelin disiplin ve sicil amirliği görevini yerine getiımek,
8) Müdürlük faaliyet raporunu hazırlamak.
9) Stratejik plan ve performans performans programı gerçekleştirici faaliyetler yapmak,
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l0) Hiyerarşik 1,apl içerisinde üsı },örıeticileriülden aldığı yasal mevzuata uygun emir ve görevleri yerine

getirmekten. bağlı olduğu Başkaıı Yardımcısına karşı sorumludur,

Teknik eleman, işçi ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE ı3-(l) T;knik Eİen un, Memur, İşçi ve biger Personelin Görevleri: müdürlük biinyesinde faaliYet

gösteren p"..on.ı, üstlerinin yaptlğı görevlendirmelere istinaden ve kendisine tevdi edilen iŞleri mevzuata

iygun ve tam olarak zamanında yapmakla nrükelleftir. Müdüre karşı sorumludur.

Asfalt Şantiyesi ve Büzhane Şefliği görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 1,1 - l ; Ttlpraştan gelen bitüm malzemesinin teslim alınması

2 ) İhalesi yapılan Agrega malzemesinin teslim alınması ve kontrolü

: j asfaıt pı.ntinin çaıışiı.,ımas,, baklm, onarımı ve üretilen sıcak karışım asfalhn takibi

+; voı, kuıa,,,nr yapıniında kulianılacak yapı malzemeleri ile ilgili mevcut ve yeni alınacak; Makine ve

tesislerin işletme, bakın-ı onarım işlerini yapmak

5 ) Büzhane bordür makiııelerinin bakını. onur,,o, ". 
bordür inıalatlarının takİbİ ve kontrolünün YaPılması

6) Üstlerinden aldığı emir ı,e görevleri yeriı-ıe getirmekten.

7 ) Müdüre karşı sorı.ımludur.

İş Makineleri ve İnşaat Çavuşlarının görev, yetki ve sorumluğu
Üı»oı ıs _ ı ; iş vaı<İııeleİi çaurşu n-ıüdürlüğe ait iş makinelerinin sevk ve idaresini YaPmak,

2 ) Müdürün çalışma sahalarında verdİgi talimatlar doğrultusunda iş makinelerini yönlendirmek ve takibini

yapmak
i j Vutunduşıu.ııılzdan gelen notlar doğıultusunda hafriyat alımı, yol tesviyesi yapımı vb, işlerinin

yapımını saglamak
+ j Suk,- zİn-ıanı gelen iş makineleriniıı bakım ve onanmtnln takibini yapmak

5 ) Diğer birimlerin talebi doğrultusunda iş makinesi desteği sağlamak

O İ İnş-aut Çavuşu müdürlüğe bağlı saha inşaat ekibinin sevk ve idaresini yapmak

z İ ır,lİiaıı.İn çaİışma sahalİrındİ verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalan yiirümek

8 j Vatandaşlarımızdan gelen notlar dJğrultusunda ilçemizde parke, bordür ve inşaat tamiratlannı eksiksiz

olarak yapımıırı sağlamak
9 ) Kendiierine lazinr olan n-ıalzemeyi depoda tiikenmeden önce talepte bulunmak,

lti ; ııtıauııı<çe bildirilen binalarırı kendi işçimiz ile yapııı-ı. bakııır ve onarımını yapmak,

1l ) Çatışmalarında her türlü güveırlik ve en-ıni;,el tedbirlerini alnıak,

12 ) Üstlerinden aldığı enıir ve görevleri yerine getimıekten,

l3 ) Müdüre karşı sorumlulardır.
Kalem memurları görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE t6 - ( l ) anıiri taraiından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek

yazıları, tutanaklu.,. kuy,tlur,. resn-ıi yazışn1a kuralları genelgesine uygun olarak tutmak ve yazmak,

İZ) Si.i.. gelen evrakları teslim alıp, sınıtlandırıp. amirin bilgisine sunmak,

İıj ırıiiauıtıg. gelen telefoıılara kurum kin-ıligine uygun olarak baknıak ve ilgilisine aktarmak.

İ+İ ı<enol sJ.Ğırırgrndu olan bütün büro-makinelerinin her ttlrlü hasara karşı korunması iÇin gerekli

tedbirleri almak.
(5) Üstlerinden aldığı enıir ve görevleri yerine getirmekten.
(6) Müdüre karşı sorunrludu', 

DöRDüNCü BöLüM
Göreı, r,e Hizmetlerin İcrası

Görevin alrnması
MADDE l7 - ( l ) Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar e-belediye sistemi üzerinden

havale edilerek ilgilisine verilir.
Görevin pIanlanması
MADDE 18 _ (l) Fen işleri Mtidürltlgündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dAhilinde

\ rlrullllur.
Görevin 1,ürütülmesi
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MADDE 19 _ ( l ) Mtidürlükte görevli tüm personel. kendilerine verilen görevleri yasa ve yÖnetmelikler

doğrultusunda gereken özen ve süratle yapn-ıak zorundad.ır. 
..

BEŞINCI BOLUM
İşbirIiği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirIiği
MADDE 20 -( l ) Müdürlük dAhilinde çalışanlar arasındaki işbirligi ve koordinasyon, Müdür tarafından

sağlanır.
(zi Mtatirltiğe gelen tüm evraklar elektronik ortamda dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür. evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

İ4)Bu yönetmelikte adı g.ç.n gor.uüil.rin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden aYrılmalan
jr-.rndu görevleri ge.egi yanıa.,nda bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında

bulunan eşyİları bir çİzelgİye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Deviı-

teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde. kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir

tutanakla yeni görevliye teslinı edilir.
Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
ulnor 2l - (1) Müdürlükler arasl yazlşnıalar Müdür' ıın iınzasl ile yürütülür,

(2) Müdürlüğüıı. Beledi1,.e dışı özel ve tiizel kişiler. Kaymakamlık, Valililik, Kamu Kurum ve KuruluŞları

,. alg., şahlslarla ilgili gerekli görülen yazışnıalar: Müdür ve Başkan yardımcısının parafı Belediye

Başkanının veya yetki verdiği Başkaıı Yardıı-ııcısının im,ası ile yürütülür,
ALTINCI BOLUM

EvraklarIa İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen giden evrakla ilgiIi yapılacak işlem
MADfE 22 - (1) ı,rtiJiirıiiğe gelen eİrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale

edilir. personel evrakın gereğini zanranında ve noksansız yapmakla yükümlüdiir.

(2) Evraklar ilgili personele e_beletİiye sistemi üzerinden havalesi yapılarak dağıtılır. Gelen ve giden

ewaklar ilgili Jektionik ortamda işlJnir, dış müdürlük evrakları e-belediye Sistemine entegre olmayan

kurumlara 
-yine 

zimmetle teslim edllir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda

yapılır.
ArşivIeme ve dosyalama
unnnn 23 _( l ) Müdürlüklcrde yapılan tün-ü yazışnlaların birer sureti elektronik ortamda saklanır.

(2) İşlemi biteı-ı evraklar ve ihale dosl,aları arşive kaldırılır.

İ:İ aşi"a.ti eyrakların ve ihale dosyalarınııı nıuhai'azasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından ilgili

personel ve teIa-ıik elenıaırlar sorunrludur.
YEDINC| BOLUM

Denetim

Denetim, personel sicil ve disipIin hükümleri
MADDE İ4 _ (l ) Fen işleri Mtidtirtı tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiPtir.

(2) Fen işleri Müdürü l. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

İıj siri. personelinin eğitimi. mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü

ile bağh bulunduğu başkan yardımcısı sorumluduı..
sEKİZiNCi BöLüM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haIler
vıınnn 25 _ (l) İşbu yonetn-ıeİikte hüküm bı_ılunnrayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine

uyulur.
Yürürlük
MADDE 26 - (l ) Bu yönetnlelik Belediy-e Meclisilıilı kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer.

(2) Eski yönetmeiik bu yönetnıeliğin onaylandığı taril-ıten itibaren yürürlütük hÜümleri sona erecektir.

Yürütme
MADDE 27 - ( l ) Bu _"-önetı-ı-ıelik hiikiiıı leriı-ıi Belediy,e Başkanı 1,ürütür

( {,]/ü,]
10

/lq



2020 yılı Denetim Komis},on Raporundan mecliste bulunan tüm partiıerin gruplarına 1(Bir) adet

dağltıldığı görüldü. Denetinr ı<.,"iiy'o" Raporunrn toplam l8 (onsekiz) sayfadan oluştuğu"'Değerlendirme

ve Sonuç ,, bölümüntiıı ot*,rr^,n,',l ,"le.İi olu.ag, n-ıeclis başkanınca meclis üYelerine teklif edildi,Teklif

yapılan işaretle oylamada oY BİRLİĞİYLE KABUL.edildi,
Beledil,e M".üiri ÇJ;ş;;-;;;;iğil;-".Denetin] Komisyonunun oluşumu " başlıkh

22.maddesi,, ...Başkan. Niru,-, uy,, nleclis topla;ısında denerinı raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi

verir.... ,, hükmü gereği mecüis tararı ekinde bulunan, l8 (onsekiz) Sayfadan oluşan 2020 Yıh Denetim

Komisyon Raporunuıı " nBdBnİBNDiRME VE S9NUç " bölümü katip üye tarafindan okunarak

GÜNDENI \t-{DDE,si 9:2020 Yılı Denetim Kıımis1,on Raporunun Görüşülmesi

mecIisin bilgisine sunuldu

Gi. NDE\{ }tA DDEsi 10: Ka paIı Yüzme Havuzu Tahsis Talebinin Görüşülmesi

Biürü.iĞiY Lli KAB[ıL cdildi

GtiNDE lVI MADDISI l l: Kamu Yarırı Kararı Atınması Talebinin Görüşülmesi

GüNDEM MADDESi l2: Ara ç Alımı Talebinin Görüşülmesi

ilçenriz Kayacık Mahallesi 0/435 nolu parseİn 2.243,00m2,1ik Kuru Mutlak Tarım Arazisi

olan plan harici kısmııra "Koı-ıut ve yol Amaçlı İjaue İmar planı" yapılması talebimiz Tokat il Toprak

Kurulunun 16.02.202| tarihli Ve 2021lo2 nol, ku.ar ile "Kamu Yararı Kararı Alınmasl şaıllyla uygun

görülmüştür." iİç..i, Kayacık Mahatlesi 0/435 nolu parselde "Konut ve yol Amaçlı İlave imar planr" yapılması

için, 540i sayılı ioprak Koruma ve Arazi Krl]11,3.,_§ununu gereği ilgili Bakarılıktan "Kamu Yararı

İuru.," ul,n,ouı talebi yapılan işaretle oylamada OY BİRLİĞİYLE KABUL edildi,

Tokat İli Turhal ilçesi osman Gazi Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı GenÇlik

ve Spor Bakanlığına tahsisıi ıJ9i ada j nolu parsel üzerinde. Spor Toto Teşkilatı ve Turhal Belediyesi

arasında yapllan protokol kapsamında "kapaıı yüzme Hav!ızu" yapılmlştır, protokol gereği tesisin

iiı"*".i iurhal belediyesi t'arallndan yapilacaktır. Söz konusu parselin Gençlik ve Spor Bakanlığı

tarallndan Turhal Belediyesi Başkanlıgına tahsisinin y,apılması talebi yapılan işaretle oylamada ğ

03.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Rcsıni Gazeıecle yayımlanan 5393 sayllı Belediye Kanunun l5,

Maddesinin (g) fıkrası "Kıııı ııııklrirın Irıplaıınıcısı, ıoşrrrror,, ayrıştu,ılması, geri kazanımı, ortadan

kaldırılması iJ',lrpulou,no, ile ilgili bııiii hizmeıleri yapmak ve yaptırmak" gereğince ilçemizde oluşan

evsel atıklarıı-ı toplanınası u,. 1uş*,r,ur, betediyemiz görevlerindendir, Belediyemiz tarafından toplanan

atıkların düzenli depolama tesiiine rıakletmekte kulianmak için Treylere ihtiyaç vardır, Belediyemiz

envanterincle bu nite]ikte araç bulunn]adığından, balıse konu iş katı aık birliğine ait olan Treylerle

g"ç.tı.şn .ı.t"air. Treylerin tasnil süresi 3|,lz.2o2| tarihinde sona erecektir, Atıkların taşınması

fiir."tinln kendi araçlarımızla yerine getirilmesi amacıyla, 237 say11ı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesi

|i _. İrırıiyrıu ue bu)Lann bagıı kuruıuştarı ile mahall? idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt

nİinirlrr]' hükmü ve Belediye Kanununuı,ı 18/d Ma<ldesi " Borçlanmaya kar,ar vermek" gereğince ;Treyler

alınması talebi yapılan işaretle oylamada OY BİRLİĞİYLE KABUL edildi,

(
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GÜNDEM MADDESi l3: 'turhal Kocıka,ı,ak Ltd. Şti. Nakdi Kredi Kullanılması
Talelıinin (JörüşüImesi

Belediyemizin %l0O işıiraki olaıı Turhal Kocakavak Inş. Taah. Tenr. Taş. Ltd. Şti. nin Osman GaZi

Mahallesi Gan1ze Sokakta l 391 ada. 4 nolu parselde yapılacak olan konut inşaatı için azami 36 aY vadeli

faiz lrariç 1.500.000.00 T1-. nakdi işletıne ihtil,aç kredisi kullann,ıa talebi yapılan işaretle oylamada

M.H.P.ıneclis üyesi A),Ia Bedirhan ÇELiK'in RED (l Üye) oyuna karşılık,toplantıya katılan diğer meclis

üyelerinin 1aııaıırınln KABUL (2a Üye) oyları1,la oY COKLUĞUYLA KABUL. edildi.
Kredi kullaırııa işlemleri için Belediy,e Başkanı İlker BEKLER'in yetkili kılınması, teminat olarak

Turhal Belediye Başkanlığıı-ıın kel'aletinilı verilnıesi ve Osman Gazi Mahallesi Gamze Sokakta Yer alan

l39l ada, 6 nolu parselde kayıtlı 738 m2 ve 7 nolu parselde kayıtlı 782 m2 yüzölçümlü gayrimenkullerin

banka lehine rehin edilnıesi talebi yapılan işaretle oylamada M.H.P.meclis üyesi Ayla Bedirhan ÇELİK'in
R5D (l Üye) oyuna karşılık,toplantıya katılan diğer meclis üyelerinin tamarnının KABUL (24 UYe)

oylarıyla@"dildi.

GÜNDEM MADDESİ 1,1: 202lYılı Licret'farifesinde Güncelleme Yapılması Talebinin Görüşülmesi

Belediye Meclisimizin 03.12.2020 tarih ve l36 sayılı kararı ile uygulanan 2021 yıl,ına aİt ücret

tari fe s inde:
l. Tokat-Turhal nıinibiis durağı ve Tokat-Zile minibüs durağı çıkış ücretlerinin 30 Haziran

202ltarihine kadar alınman-ıası, ıneclis başkaııı taralından meclise teklİf edildİ. Teklif yapılan işaretle

oylamada qğİB!i!iı!!E I(AEU L edildi.

2. Kapatı pazar yeri (Çarşamba Pazarı), Cumartesi Pazarı ve Cuma Pazarı yerlerinden 30 Hazİran

202ltarihine kadar ücret alınmaması meclis başkanı tarafından meclise teklİfedİldi. Teklİf yapılan İşaletle

oyıamada oY BiRLiĞİYLE KaBUL editdi.

Meclis Başkanınca saat l5:ıl0' da ikinci oturumda tekrar toplanmak üzere birleşime 5 dakika
ara verildi.
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