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T.C. 

TURHAL BELEDİYESİ 

MECLİS BAŞKANLIĞI 

 

Toplantının Yılı-Ayı  : 2021-Ağustos   Toplantının Tarihi :05.08.2021 

Toplantının Türü-Sayısı : Olağan-8     Toplantının Günü :Perşembe 

Birleşim   : 1     

Oturum   : 1 

 

 Belediye Meclisinin 05.08.2021 Perşembe günü saat 14.
00

’da meclis toplantı salonunda yapmış 

olduğu Ağustos ayına ait meclis toplantı tutanağıdır. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Belediye Meclisi, Belediye Başkanı İlker BEKLER başkanlığında 05.08.2021 Perşembe günü 

saat 14.
00’

da meclis toplantı salonunda yoklama cetvelinde imzaları bulunan üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

KATILAN ÜYELER : İLKER BEKLER ,YUSUF KARAKOYUN, BEKİR AY, HAYRETTİN 

ÖNAL, MEHMET ATILGAN, DEMİRKAN ERDOĞAN, RECEP ÖZTÜRK, ADNAN YILMAZ, 

GÖKHAN TUNÇEL, AHMET DAĞBAŞI, SAMET ŞENEL, MUSTAFA ÖĞÜT, YUNUS KÜRŞAT 

ŞAHİN, FAHRİ GİDER, CİHAN ATILGAN, MURAT DÖNMEZ,HÜSEYİN ÖZDOĞAN, ŞERİFE 

GÜNGÖR,  NİHAT YALÇIN,  İSMAİL KABALAK,  AYLA BEDİRHAN ÇELİK, FERHAT SOYSAL, 

FERİDUN ÖZÇELİK 

 

GÖREVLİ  ÜYE  : ----- 

  

KATILMAYAN ÜYE :BETÜL KILINÇ, VAYİT POLAT 

 

İZİNLİ ÜYE   : HÜSEYİN ÖZÜPEK       

 

GÜNDEM: 

 

1. İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi 

 

 

EK GÜNDEM (BİRİMLERDEN GELEN): 

 

2. Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Kabulü 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 Vayit POLAT ile C.H.P. 

meclis üyesi Hüseyin ÖZÜPEK' in toplantıya katılmadıkları görüldü.Açılış konuşması ve saygı duruşunun 

ardından İstiklal Marşı okundu. 

  Meclis Başkanı tarafından 2021 yılı Temmuz  ayı olağan meclis toplantısına ait toplantı 

tutanaklarının kabulü meclisin onayına sunuldu. Tutanaklarda maddi hata bulunmadığı ve tutanakların 

kabulü yapılan işaretle oylamada OY  BİRLİĞİYLE KABUL edildi. 

  Meclis Başkanı tarafından meclis üyelerine herhangi bir önergelerinin olup olmadığı soruldu. 

Meclis üyelerince yazılı önerge verilmediği görüldü. Bu sırada C.H.P. meclis üyesi Hüseyin ÖZDOĞAN 

meclis başkanından söz istedi.Meclis başkanı tarafından kendisine söz verilmesiyle birlikte konuşmasında 

"Başkanım çarşıda pazarda söylentiler var. Seçimlerden buyana makam arabanın 3 defa değiştiği söyleniyor. 

Son alınan arabanın da yangın öncü aracı olarak alındığını ancak makam arabası olarak kullanıldığı 

söyleniyor. Bunla ilgili bilgi istiyoruz." dedi. Meclis başkanı da cevaben "Olur hay hay. Bu konuda açıklama 

yapmada hiç bir behis yok. Biz seçimden sonra makam  aracını bir başkan ritüeli olarak görenlerden birisi 
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değilim. Makam aracı benim için hiç bir şey ifade etmiyor ve biz 1 sene kadar böyle devam ettik. Araç 

ihtiyacı görmedim. Ama biz şurda hata yaptık aracı muayene yaptırmadım. Sonra ben Ankara’ dan gelirken 

2 defa ciddi kaza atlattım. Zile’yi geçtim gelirken yol bitti, arabayı sollamaya çıktım gaza bastım gitmedi, 

frene bastım durmadı. 2-3 defa böyle bir şeyle karşı karşıya geldik. Sonra aracı muayene yaptırdım. 

Arabanın 3 defa kaza yaptığını öğrendik. Bu kazalar serviste görünmüyordu.Sonra araba almaya karar 

verdik.Bu da arabaların fiyatlarının arttığı döneme denk geldi.Satmayı düşündüğümüz passatın sıfırı 800-900 

bin gibi rakamlar çıktı. Bende o arada parke tesissinin yapımı,diğer yatırımlar falan olacağı için makam 

arabasına bu paraları vermeyeceğimi söyledim.Ama o araçta da canımız emanet, sonuçta biniyorum,benim 

vaktim arabada geçiyor , canımdan da kıymetli değil.Ne yapalım 2. el bir araç alalım dedik.O Jipi  Tokatta 

bir eczacıdan aldık.300 küsür  bin km de 10 yaşında bir araba.300 bin yada 310 bin liraya o arabayı 

aldık.304 bin liraya aldık.Yani 1 milyonu vermemek için.Sonuçta da bu ama yine yanlış bir durum.Yani 

uzun yolda ve belli noktalarda sıkıntılar yaşamaya başladık.Sonuçta bu itfaiye ön aracı adı altında alıp 300 

bin liraya 1.100 bin liralık aracı ötv-kdv si olmadığı için böyle bir uygulama var.Size böyle yapabilirsiniz 

dediler.Bende bu taksiyi aldım bunu  makam aracı olarak kullanıyorum yani 1 milyon 70 bin vermemek için 

bu şeyimiz Hüseyin Bey" dedi.  

  C.H.P. meclis üyesi Hüseyin ÖZDOĞAN "1 trilyon 100 bin liraya alındı diye söylendi" dedi. 

Meclis başkanı "Ben 1 trilyon lira bir arabaya para vermem, kendi param olsa belki düşünürüm 

de.Seçimlerden önce benim özel arabam süper b idi. Bilenler bilir.Özel garajımdaki aracım.Vallahi ben 

belediye başkanı olunca o parayı verip almam.Önceliklerimiz var.Şu an onun derdine düşemeyiz.Ha gerekli 

mi gerekli bir yönden bakarsan.Vaktim hep onla geçiyor.Uzun yola çok gidiyor geliyoruz.Ve bunu da önce 

söylemedim kazaları arkadaşlara .Bir daha yaşadım buna benzer bir şey elzem kaldı yani." dedi.  

  C.H.P. meclis üyesi Hüseyin ÖZDOĞAN "Hayır ama şimdi bir cevap vermek gerekiyor neticede " 

dedi. Meclis başkanı "Yo yo fitneye sebebe gerek yok.Arkadaşlar siyaset öyle bir noktaya geldi ki.Ben 

hayatını kendine mahsus yaşayan bir insanım.Ama toplum önüne çıktığınız zaman durum çok 

değişiyor.Bende bunu yeni öğreniyorum.Normal hayatında yaptığın hiç bir şeyi yapamıyorum.İnsanlar belli 

noktalarda bir şey söylemek için söyleyebiliyorlar.Buna yapabileceğim bir şey yok artık.Tıkandık belli 

noktalarda."dedi. 

  C.H.P. meclis üyesi Nihat YALÇIN "Başkanım belediyeye neticede 1 milyon liralık aracı 300 bine 

kazandırmışsınız " dedi. Meclis başkanı "Belki usulde insanların konuştuğu olabilir ama bunun sebebini 

bana soracak olursan başkan bunu niye böyle yaptın diye 1 milyon lirayı passata vermemek için sebebi bu" 

dedi.  

  M.H.P. meclis üyesi Ayla Bedirhan ÇELİK söz istedi.Kendisine meclis başkanı "Buyrun Ayla 

hanım "dedi.Söz verilmesiyle birlikte konuşmasında "Sayın başkan değerli meclis üyeleri aynı soruyu 

toplum içerisinde bizde duyuyoruz.Burda bence bakılması gereken bir durum daha var.Biz geçen ayda aynı 

şeyi söyledik.Göreve geldiğiniz günden beri Turhal’ın faydasına olacak her şeyde sizin yanınızda 

olduk.Arkanızda olduk.Parti gözetmeksizin sizin verdiğiniz bilgiler doğrultusunda destek olduk 

çoğunda.Burada önemli olan şu bir kaç ay önce böyle bir karar alınırken keşke böyle bir girişimde 

bulunacağınızı belirtseydiniz iyi olurdu."dedi. Meclis başkanı "Biz bunu gurup toplantısında bu konuyu 

konuştuk ancak meclis toplantısında bu konu bu şekilde geçmedi." dedi. M.H.P. meclis üyesi Ayla Bedirhan 

ÇELİK "Biz itfaiye öncü aracı alınacak diye sizin beyanınız doğrultusunda  destek olduk ki bunun gündeme 

gelmesinin en önemli sebebi de güney topraklarımız yanıyor.Yani bu parayla yangın aracı alınırsa acaba 

yarın bir gün bir yangın çıktığı zaman faydamız olurdu da bunu engellemiş mi olurduk.Yani insanların 

kafasında bir şeye sebep oluyoruz.Keşke bize söyleseydiniz bizde derdik ki başkan bu aracı 1 milyona 

almadı bize de söyledi 300 bine aldı derdik."dedi. Meclis başkanı "Bunda haklısınız. Haklı olduğunuz nokta 

şu.Grup toplantısındaki bizim bunu böyle yapalım dediğimiz yine benim kendi fikrim de değil.Ben istişare 

yapmadan bir şey yapmam.Bunu meclise de taşınabilirdi.Bunda haklısın.Haklı olmadığınız araç itfaiye aracı 

değil öncü aracı.Yani bu itfaiye aracı için alınan bir karar değil" dedi. M.H.P. meclis üyesi Ayla Bedirhan 

ÇELİK" Birde şöyle bir durum var.Bunu toplum söylüyor.Fırsatını bulmuşken onuda söyleyim.Netice 

itibariyle devletin vergisinden ve ötv sinden yok sayılıyoruz muaf tutuluyoruz.Yani bu şöyle demek 

oluyor.Bu tip imkanları değerlendirecek olan herkes bunlarda faydalanabilecek.Bir şekilde ben devlete  

vereceğim vergiden ben devletin kurumuyum,devletin kurumunu bir şekilde zarar uğratmış oluyorum. 
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Meclis başkanı "Bundan o sonucu çıkarabiliyormusunuz?"dedi. M.H.P. meclis üyesi Ayla Bedirhan ÇELİK 

"İtfaiye aracı olarak kullansanız çıkarmam."dedi. Meclis başkanı "İtfaiye aracı değil öncü aracı konu "dedi. 

M.H.P. meclis üyesi Ayla Bedirhan ÇELİK "İtfaiye öncü aracı nedir?İtfaiyenin giremediği yerlerde bilgi 

akışını sağlayacak,personel taşıyacak,vs.bu tip argümanları vardır."dedi. Meclis başkanı "Siz burdan devletin 

kurum vasıtasıyla zarara uğratıldığını mı söylüyorsunuz? "dedi. M.H.P. meclis üyesi Ayla Bedirhan 

ÇELİK"O zaman devlet şunu demezmiydi. Makam araçların da aynı şeyi yapsaydı.Devletin ötv ve gelir 

vergisinden muaf tutsaydı herkes kullansaydı.İtfaiye demesinin bir sebebi var orda.Devletin kanunu itfaiye 

araçlarına istinaden."dedi. Meclis başkanı "Ayla hanım burda makam aracı olarak insanların kullandığı 

araçlar kiralık araçlar.Çoğu kurum arabası değil şirket arabası.Aylık 30-40 bin kiralanan araçlar.Sonuçta 

kurum olarak alınmış ve belediyenin kendine alınmış bir şey.Ben bunu zarar olarak görmüyorum."dedi. 

M.H.P. meclis üyesi Ayla Bedirhan ÇELİK "Devletin kanunundaki açıklıktan faydalanıyoruz.O zaman 

bütün devlet kurumları birbirlerinin açıklıklarından faydalansınlar.Çünkü devlet şunu demiyor itfaiye aracı 

alacaksan ötv de indirim diyor.Makam aracı alacaksan demiyor.Makam aracı için yapacaksa da yapsın.200 e 

100 e alın seviniriz buna."dedi. Meclis başkanı "Burda devletten kaçırılan bir şey yok.Belediye burda, 

Belediye Başkanı var araç orda.Devlet yanlış yaptın derse alsın aracımızı elimizden."dedi. M.H.P. meclis 

üyesi Ayla Bedirhan ÇELİK"Yok toplum bize bunu soruyor.Ben itfaiye aracına izin verildi,makam aracına 

izin verilmedi diyorum.Söyleseydiniz izin verirdik.Sırası gelmişken özellikle güney bölgelerimizde çıkan 

yangınlardan dolayı partim ve kendi adıma geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.O bölgeye gönderdiğiniz 

itfaiye ekibimiz için de şükranlarımı sunuyoruz, teşekkür ederim."dedi. Meclis başkanı "Teşekkür 

ederim.Başka söz almak isteyen varmı? "dedi.Başka söz  alan meclis üyesi olmadı.   

  C.H.P. meclis üyesi Hüseyin ÖZÜPEK' in toplantıya katılamayacağına ilişkin meclis başkanlığına 

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

Ağustos ayı meclis toplantısı süresince izinli sayılması yapılan işaretle oylamada OY BİRLİĞİYLE 

KABUL edildi. 

  Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce belediyemiz birimlerinden gündeme 

eklenmek üzere teklif geldiği görüldü. 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait " Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Kabulü 

Talebinin Görüşülmesi " ne  ilişkin teklif Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereği 

Meclis Başkanı tarafından 2.nci madde olarak doğrudan gündeme eklendi.Daha sonra gündem 

maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

 

 

   

GÜNDEM MADDESİ 1:  İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi 

 1- İlçemiz Sütlüce Köyü H36A - 08D – 2A paftasında, 4476000-4476300 dikey, 509700-509900 

yatay koordinat değerleri arasında kalan 114 ada 14 nolu parselin içerisinden geçen 7 mt' lik imar yolunun 

kaldırılması veya komşu parsel sınır hattına taşınarak yeniden düzenlenmesi plan tadilatı talebinin; İmar 

Komisyonu’na sevki, yapılan işaretle oylamada OY BİRLİĞİYLE KABUL edildi.      

         2- İlçemiz Hamam Mahallesi H36A – 12B – 2C paftasında, 4472900 – 4473200 dikey, 508000 –

508300 yatay koordinat değerleri arasında kalan, 279 ada 2 nolu parselden geçen 12mt' lik imar yolunun, 

mevcutta kullanılan zemindeki yola göre düzenlenmesi; plan tadilatı talebinin; İmar Komisyonu’na sevki, 

yapılan işaretle oylamada OY BİRLİĞİYLE KABUL edildi. 

         3- İlçemiz Osmangazi Mahallesi H36A-12A-3B paftasında, 4472200-4472300 dikey, 505900-

506000 yatay koordinat değerleri arasında kalan 5 ada 1 parsel için; Sivas Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu' nun 02.07.2021 tarih ve 2021/6913 Sayılı Kararı ile, " Akşemsettin Mesleki ve Teknik 

Lisesi 1. Grup korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır" şeklinde Kültür Varlığı şerhi ile " bir bölümü 

Akşemsettin Mesleki ve Teknik Lisesi Korunma Alanında kalmaktadır" şeklinde Koruma Alanının 

belirtilmesi yapılarak Kültür Varlığı olarak tescillenmiştir. Bölge Kurulu Kararı gereğince tescilli alanın 
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imar planına işlenmesi hususunda plan tadilatı talebinin; İmar Komisyonu’na sevki, yapılan işaretle 

oylamada OY BİRLİĞİYLE KABUL edildi. 

GÜNDEM MADDESİ 2: Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Kabulü Talebinin Görüşülmesi  

 

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 134. maddesi uyarınca hazırlanan 30.04.2021 tarihli 

ve 31470 sayılı Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 5'inci,13'üncü,41'inci ve Geçici 1'inci 

maddeleri gereğince; Turhal Belediyesi'nde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla 

hazırlanan aşağıdaki Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin  kabulü teklif edilmiştir. 
 

TURHAL BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 

 

AMAÇ 

 

Madde 1- (1) Bu yönetmelik 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. maddesi 

uyarınca 30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Devlet Memurları Disiplin 

Yönetmeliği’nin 5’inci, 13’üncü,41’inci ve Geçici 1’inci Maddeleri gereğince;  

 

Turhal Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

KAPSAM 

 

Madde 2- (1) Bu yönetmelik Turhal Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır. 

 

DİSİPLİN AMİRLERİ 

 

Madde 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekindeki çizelgede gösterilmiştir. (EK-1) 

 

MEMURLARIN DİSİPLİN İŞLEMLERİ 

 

MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri 

uygulanır. 

 

YÜRÜRLÜK 

 

Madde 5- (1) Bu Yönetmelik, Turhal Belediye Meclisi Kararı ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME 

 

Madde 6- (1) Bu Yönetmeliği, Turhal Belediye Başkanı yürütür. 
      

UNVANI DİSİPLİN AMİRİ 

BAŞKAN YARDIMCISI BELEDİYE BAŞKANI 

BİRİM MÜDÜRLERİ           
BELEDİYE BAŞKANI 
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AVUKAT BELEDİYE BAŞKANI 

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI BELEDİYE BAŞKANI 

MALİ HİZMETLER UZMANI 

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 

BELEDİYE BAŞKANI 

BİRİM AMİRLERİ, ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, 

MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR 

BELEDİYE BAŞKANI 

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİ BELEDİYE BAŞKANI 

 

 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18/m maddesinde " Belediye 

tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek." hükmü bulunduğundan  teklif ekinde bulunan "Turhal 

Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği" katip üye tarafından meclise okundu.Söz konusu yönetmelik 

yapılan işaretle oylamada OY BİRLİĞİYLE KABUL edildi.  

 

  

  

 

 

         Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Meclis Başkanınca meclis üyelerine teşekkür 

edilerek Turhal Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı saat:14:25 de kapatıldı. 

 

 

İlker BEKLER                  Yunus Kürşat ŞAHİN                        Gökhan TUNÇEL 

Meclis Başkanı                           Katip Üye                   Katip Üye 


