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Toplantının Tarihi
Toplantının Günü
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Belediye Mectisinin 06.0|.2022 Perşembe günü saat l4.00'da meclis toplantı salonunda yapmış
olduğu Ocak ayına ait meclis toplantı tutanağıdır.

Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Mehmet ATILGAN başkanlığında 06.0|.2022
Perşembe günü saat l4.00'da meclis toplantı salonunda yoklama cetvelinde imzaları bulunan üyelerin
katılımıyla toplandı.

KAT{LAN t.iyu-ıR : MEHMET ATILGAN. BEKIR AY. YUSUF KARAKOYLrN,
HAYRETTIN ÖNAL. DEM1RKAN ERDO ĞAN. REcEp özrünrc. ADNAN yıLMAz, GöKHAN
TUNÇEL. VAYIT POLAT. AHMEI, DAĞBAŞI. SAMET ŞENEL, MUSTAFA ÖĞÜT, YIJNUS
KüRŞAT ŞAHIN. FAHRi GIDER. CiHAN ATILGAN. HüSEYIN özooĞaN. iSMAiL KABALAK.
NIHAT YALÇIN. ŞERiFE GüNGöR. MURAT DöNMEZ. HüSEYIN özüpEr. AYLA BEDiRHAN
ÇELiK, FERHAT SOYSAL

GOREVLI UYE : ILKER BEKLER

KATILMAYAN Üygı-nR : BETÜL KILlN Ç-AHMET DAĞBAŞI ( 1 (4).2,3,4.5,6.7,8,9)

iziNı-i üyı : FERİDUN ÖZÇELIK

GtrNDEM:

1. Denetim Komisyonuna Üye Seçimi Talebinin Görüşülmesı
2. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
3. Zabıia Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 2022 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma

Ücretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşiilmesi
4. İtfaiye Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 2022 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çahşma

Ücretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi
5. Memur ve Hizmetli Olmayanlara Uygulanacak Yol ve Gündelik Masrafların Tespiti Talebinin

Görüşülmesi
6. Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Aylık Ücretlerinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi
7.2022Yı|ı Agrega Satış Fiyatı Değişikliği Talebinin Görüşülmesi

EK GÜNDENI (BiRiMLERDEN GEL[,N):

8.2022 YıIı Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılması Talebinin Görüşülmesi
(Şehiriçi Minübüsleri İndi-Bindi Ücretinin Tespiti)

9. Yeni Belediye Spor Kulübüne Nakdi Yardım Yapılması Talebinin Görüşülmesi
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MecIis BaŞkanhğını Belediye Başkan Veki|i Mehmet ATILGAN 'ın yürüttüğü görüldü. Başkanlık
divanı Yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı.Belediye Başkanı İlker BEKLERI,K Pani meclis iıyesİ Bettıt
KILINÇ ve M.H.P. meclis üyesi Feridun ÖZÇELiK'in toplantıya katılmadığı görüldü.Açılış konuşması ve
saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Meclis BaŞkanı taraİlndan meclis üyelerine herhangi bir önergelerinin olup olmadığı soruldu.M.H.P
meclis üYesi AYla Bedirhan ÇELIK söz istedi. Konuşmasında "Sayın başkan değİrli mecİis üyeleri,zor ve
felaketlerle dolu bir yıl atlanık,hepiniziıı yeni yılını kut|uyorum.Umarın ülkemiz adına turhalımız adına çok
daha iYi,Çok daha bereketli,hayırlarla anacağımız bir yıl geçiririz.Partim adına ve şahsım adına tüm belediye
meclis üYelerimizin ve başkanımızın yeni yılını kutluyoruz.Bununla birtikte bir önergemiz vaı,bu önergeyi
vermeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum,aslında geçtiğimiz aylarda bunu dİle getirmiştik.Gtiİeve
geldiğimiz günlerde sayın başkanda ısrarla üzerinde durmuştu.Demişti ki önceki şirketlerimizde
belediyemizin şirketlerinde yapılan harcamalar hayli fazla olduğu için borçlanma altına girdik,bu
borÇlanmaYı birlikte ödeyeceğiz demişlerdi.Bizde destek otduk,Biz de dedik ki aynı hataİar yine
YaPılmasın,bizlerde bu görevden ayrıldıktan sonra aynı şekilde anılmayalım diye bu şirketlerin ne
YaPıYorlar,gelir giderleri nedir,işerini nasıl yürütüyorlar diye sözlü soru sormuştum yalnız bu tarihe kadar biı
geri dönüŞ YaPılmadı,Bizde parti olarak sözlü yerine yazılı önerge verdik. Saygılarımla" dedi.Daha sonra
M.H.P. meclis üyelerinin imzasını taşıyan yazılı önergeyi meclis başkanına verdi.Yazılı önerge katip üye
tarafından meclise okundu-Önergenin okuıımasıyla bir.likte meclis başkanı tarafından söz konuİu onergenin
gündeme alınması meclis üyeIerinin oylına sunuldu.Önergenin gündeme alınması ve görüşülmesi yİpılan
iŞaretle oylamada AK Parti meclis üyesi Bekir AY ile toplantıda hazır bulunan M.H.P. ve C.H.P. meclis
üYelerinin KABUL (l0 Üye) oylarıııa karşılık toplantİda hazır bulunan AK Parti meclis üyelerinin
tamamtnrn RED (l3 Üye) oytarıyla OY ÇOKLUĞÜYLA RED edildi.M.H.p.meclis üyesi Ayla bedirhan
ÇELİK meclis başkanına hitaben "önergenin neden kabul edilnıediğini "sordu. Meclis başkanı'i Ayla hanım
tabi,burda biz vekiliz.başkanını burda olduğu zaman bu önergeyi verseniz " dedi.Ayla Bedirhan ÇELiK
*v11$1k,balkanımız yoksa bile bu şeyIer başkanımıza iletiliyordur" dedi.C.H.P,meclis üyesi Huseyin
OZUPEK söz aldı.Konuşmasında "Değerli arkadaşlar,M.H.P gurubundaki arkadaşların verdiği öneri normal
bir öneridir.Yani bunun araştırı lmasında ne mahsur görüyorsunuz. Sonra başkanıma geldiğimizde siz şu anda
baŞkan koltuğunda oturan birisiniz, başkan vekilisiniz,illa başkanıma önerge vereceğiz İize veremeyecegiz
diYe bir Şey yok.Birde bu normal birşey yani,demokratik kurallar içerisinde cevap verilebiliİ yani''
dedi.Meclis başkanı da cevaben "e tamanr hüseyin bey verildi red edildi ''dedi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce belediyemiz birimlerinden gündeme
eklenmek üzere teklil geldiği görüldü.

Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait " 2022 Yılı Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılması Talebinin
Görüşülmesi " ne ilişkin teklif Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin l 1.ınaddesi gereği Meclis
Başkanı taraiindan 8.inci madde olarak doğrudaıı gündeıne eklendi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait " Yeni Belediye Spor Kulübüne Nakdi Yardım
Yapılması Talebinin GörüşüImesi" ne ilişkin teklii Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
l l.maddesi gereği Meclis Başkanl tarafından 9.uncu madde olaı,ak doğrudan gündeme eklendi.

M.H.P. meclis üyesi Feridun ÖZÇel-İKin toplantıya katılamayacağına ilişkin meclis başkanhğına
hitaben vermiş olduğu izin dilekçesi katip üye tarafindan meclise okundu.Dilekçe sahibi meclis üyesinin

Meclis Başkanı tarafından 202l yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısına ait toplantı tutanaklannın
taıraklarda nıaddi hata bulunmadığı ve tutanakların kabulü yapılan
KABUL edildi.

kabulü meclisin onayına sunuldu.Tlı
işaretle oylanrada oY BİRLiĞiYLE

Ocak ayı meclis toplantısı süresince izinli sayılması yapılan işaretle oy laınada oY sİRLİĞiyLı KABUL
edildi. Daha sonra gündem maddeleriııin görüşülmesine geçildi

GÜNDEM MADDESi l: Denetim Komisyonunıı Uye Seçimi Talebinin Görüşülmesi

5393
belediyeleri

sayılı Belediye Kanunu'nun "Deıretim Komisyonu" başlıklı 25. maddesinde "...,..., ilçe
,....... belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında bel
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ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye saytsı
üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur.Komisyon,......çahşmalarında kamu
personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir, Denetim komisyonu toplantılarına,
belediye ve bağh kuruluşlan dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu
personeli dışındaki diğer uzman kişilere ...., diğer belediyelerde (2.000) göstelge rakamının Devlet
memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye
meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. " hükmü bulunduğundan, Belediyemizin 2021 yılı
gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kaylt işlemIerinin denetimi için meclis üyeleri arasından gizli
oyla ve üye sayısı 3'deı-ı az. 5'ten çok olı-ı-ıanıak tizere denetim komisyonu oluşturulması
gerekmektedir.Kanun maddesi hükmüne göre;

1-Denetim Komisyonunun kaç kişiden o1uşturulacağının belirlenmesi,
2_Komisyonun çalışmalarında uznran kişi ve kuruluşlar ile kamu kuruluşları personelinden

yararlanılıp yararlanılmayacağının kararlaştırılması,
3-Uzman kişi ve kuruluşlar ile kamu kuruluşları personelinden yararlanılacaksa görev yapacak

uzman kişi ve kamu personelinin miktarı ve çahşacakları gün sayısının tespit edilmesi,
4- Görev yapacak uzman kişi ve kuruluşlar ile kamu personeline yapılacak günlük ödemelerin tespit

edilmesi, hususlarına ilişkin teklifle alakalı olarak;
2022 yı|ında görev yapacak denetim komisyonunun 3 (Üç) kişiden oluşması meclis başkanı

tarafındarı rneclise teklif edildi.Teklif yapılan işaretle oylamada relBLİğİru_p!ğL edildi.
Denetim komisyonunun çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanması meclis başkanı

tarafindanmec1iseteklifedi1di.Teklifyapılanişaretleoylamada@edildi.
Denetim komisyonunun çalışmalarında görev yapacak uzman kişi sayısının r @ir) kişi olması ve

30 (Otuz) iş günü çalışması meclis başkanı tarafindan meclise teklif edildi.Teklif yapılan işaretle oylamada

oY BiRLİĞİYLE I(ABUL edildi.
AK Parti meclis üyesi Ahnıet DAGBAŞI toplantı saloı-ıundan ayrıldı.
Denetim komisyonunda görev yapacak uzman kişiye (2.000) gösterge rakamrnın devlet

memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpıml sonucu bulunacak mikta geçmemek üzere ödeme
yapılma_sı meclis başkanı tarafından meclise teklif edildi.Teklif yapılan işaretle oylamada OY
BİRLIGIYLE KABUL edildi.

Daha sonra 2022 ylında görev yapacak olan denetim komisyonu üyelerinin seçimi için gizli
oylamaya geçildi.AK Parti'den meclis üyeleri Mustafa ÖĞÜl ve Gökhan TLINÇEL, C.H.P. 'den meclis
üyesi İsmail KABALAK denetinı komisyonu üyeliği için aday oldu.Oy pusulalarının içinde bulunduğu

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

toplam 22 (Yirmiiki) adet zarf olduğu katip üye tarafindan tespit edildi.Zarflar açılarak oy pusulalannrn

sayımına geçildi.
2022 y11nda görev yapacak olan denetim komisyonu üyelerinin seçimi için yapılan gizli oylamada

oy pusulalarının tan-ıamlnın geçerli olduğu görüldü.Sayım sonucunda_AK Parti meclis üYelerinden

Mustafa ÖĞÜr zı (yirmibir), Gökhan TUNçEL 2l (yirmibir) ve Recep 6ZTURK 1 (Bir) oy ve

C.H.p. meclis tiyesi İsmail XabALAX 20(Yirmi) oy aldı. AK Paıli'den meclis üyeleri Mustafa ÖĞÜT "e
Gökhan TLNçEL ile C.H.P. 'den nıeclis til,esi İsınail KABALAK en fazla oyu alarak denetim komisyonu

üyeliğine seçildi.

GÜNDEM MADDESİ 2: imar Kom isyonu Raporunun Görüşülmesi

1- İlçemiz Gaziosmanpaşa (Tapuda; Kayacık- İskele- Hamide) MahalleSi H36A- 1 1C-2B

paftasında, 4470700-4470900 dikey, 504000-504200 yatay koordinat değerleri arasında imar

pıanında"ibadet Yeri" olarak ayrılan kısmın Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi plan tadilatı; İmar

Komisyonu tarafından uygun görülmüş olup, imar plan tadilatı talebi yapılan işaretle oylamada ğ
BiRLİĞiYLE KABUL edildi.
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GüNDEM MADDESi4: İtfaiye Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 2022 Yılında Verilecek Aylık
Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi Talebinin Giirüşülmesi

İtfaiye Müdürlüğümüz emrinde görev yapan 657 sayılı yasaya tabi memurlara 2022 yıl,ı içerisinde

ödenecek aylık maktu fazla mesai ücretlerinin 2022 yıIı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu iÇerisinde

belirlenecek oranların üst sınırını aşmamak iizere en üst sınırdan tespit edilmesi teklifi yapılan işaretle

oyüamada oY niRLİĞiYLE KABUı edildi.
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2- İlçemiz Celal Mahallesi H36A-l28-lC, H36A-L2B-2D, H36A-l2B-4B, H36A-l28-
3.A paftalarında , 4412400 - 4472900 dikey, 5071 00 -507700 yatay koordinat değerleri arasında kalan, 10

hektarhk alanda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi ve 2981 sayılı yasanın 10/c uygulaması
yapılacağından; kadastro srnrrlarr, mevcut yollar, sosyal donatı ve eğitim alanlarının halihazıra göre

yeniden planlanması ve ıslah imar planlarının yapılması; İmar Komisyonu tarafindan gyg
giırülmüş olup, imar plan tadilatı talebi yapılan işaretle oylamada oY BiRLiĞiYLE KABUL edildi.

İmar komisyon raporunun 3 ncü sırasında butunan komisyon raporu okunduktan sonra AK
Parti meclis üyesi Bekir AY bunları oyluyoruz da bunlar hakkında tıir açıklama yapılsa iyi olur,neyi
red ediyoruz,neyi kabul ediyoruz detli,Bunun üzerine İmar Komisyonu adına AK Parti meclis üyesi

necep ÖZTÜRK komisyon başkanı sıfatıyla meclise krsa kısa LıilgiIer verdi.

3- ilçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi H36A-l2D-lA paftasında, 4470700-4470900 dikey, 504200-

504400 yatay koordinat değerleri arasında kalan |476 ada 1 ve 2 nolu parsellerdeki Ticaret Alanının (Un

Fabrikası) bölgedeki diğer adalardaki kat yükseklikleriyle bütünlük sağlayacak şekilde Konut Alanına
dönüştürülerek yeniden düzenlenmesi plan tadilatı; İmar Komisyonu taraflndan uvgun görülmemiş olup,

imar plan tadilatı talebi yapılan işaretle oytamada ryEİBUL!İJlEl&gD edildi.

İmar komisyon raporunun 4 ncü sırasında bulunan komisyon raporu okunduktan sonra İmar
Komisyonu adına AK Parti meclis üyesi Recep ÖZrÜnX komisyon başkanı sıfatıyla meclise losa

krsa bilgiler verdi.

4- İlçemiz Yunus Enrre Malrallesi (Ray) H36A-l2B-4D, H36A-l2B-4C paftalannda 4471700,

447|900 dikey. 506800-507l 00 yatay koordinat değerleri arasında kalan,348 nolu imar adasındaki 7

metrelik imar yolunrur yeniden düzenlenırresi plan tadilatı; İı-ırar Komisyonu tarafından uyqun qörülmemi§

olup. imar plan tadilatı ıalebi yapı|an işaretle o] üamada OY BİRLİĞİYLE tüED edildi.

GÜNDEM MADDESİ 3: Zabıta Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 2022 Yı|ında Verilecek Aylık
Maktu Fazla Çahşma Ücretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

Zablta Müdürtüğümüz emrinde görev yapan 657 sayılı yasaya tabi memurlara 2022 yıl,ı içerisinde

ödenecek aylık maktu iazla mesai ücretlerinin 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu içerisinde

belirlenecek oranlarrn üst sınırını aşmamak üzere en üst sıntrdan tespit edilmesi teklifi yapılan işaretle

oylamada oY BiRLİĞiYLE KABUL ediıdi.
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GUNDEM MADDESI 5: Memur ve Hizmetli Olmayanlara Uygulanacak Yol ve Gündelik
Masrııfların Tespiti Talebinin Görüşülmesi

GtlNDENl N{ADDESI 6: Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ı,e AyIık Ucretlerinin Belirlenmesi
Talebinin (iörüşülmesi

Gündem maddesi katip üye tarafından okunduktan sonra AK Parti meclis üyesi Bekir AY
oylamal,a geçilmeden önce meclis başkanına teklifte 1,azılı doktorun nerede çalışacağını,Turhal
Devlet Hastanesinin orda bir yer gördüm.Turhal Belediyesi Psikoloji danrşmanlrğı diye bu psikolog
sözleşmenin içinde varmı bunun ücretinin belediyemizden mi verileceğini sordu. Konu hakkrnda
kapsamlı bilgi vermesi için İnsan Kaynakları Müdür Vekili Selim KUL meclis başkanı tarafından
toplantıya çağırıldı.Meclise bilgi verdi.

Belediyelerde çahşan sözleşmeli personele ödenebilecek ücretlerin aylık tavan ve taban
miktarları 5393 Sayılı Kanunun 49'uııcu nıaddesinin 3'üncü fıkrasındaki "sözleşmeli olarak istihdam
edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas
alınmak suretiyle 657 sayıh Devlet Memurları Kanunu'na göre tespit edilecek her türlü ödemeler
toplamının net tutarının ynzde 25 lazlasını geçmemek üzere belediye meclisi karanyla belirlenir" hiikmüne
istinaden Maliye Bakanlığınca belirlenen miktarlara göre her yıl yeniden tespit edilmektedir.

Bu itibarla Belediyemizde 5393 Sayılı Kanunun 49'uncu maddesi çerçevesinde 202l yılında
çalıştırılıp 0|.0| .2022 tarihinden sonra da çalıştınlmaya devam edilecek olan 3 Mühendis, 2 Mimar, 5
Tekniker, 1 Programcı, 1 Eğitmen, 2 Teknisyen ve 2022 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak
olan 2 Mühendis ve 1 Tekniker için ödenmesi gereken sözleşmeli personelin ayhk ücretlerinin; Ocak
2022'de Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen artırımsız asgari
limitten verilmesi; talebi;yapılan işaretle oylamada OYBİRLİĞİYLE KABUL edildi.

Ayrıca aynı maddenin 4'üncü fıkası kapsamında 202 l yılında kadro karşılığı kısmı zamanlı
sözleşmeli çalıştınlıp 01.0l .2022 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 Avukat ve 2022
yılında ilk defa çalıştınlacak olan Doktor (İşyeri Hekimi) ve Sağlıkçı (Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru gibi)
için ödenmesi gereken ücretlerinin; Ocak 2022'de Maliye Bakaıılığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü tarafından belirlenen artırımsız asgari limitten verilmesi talebi;yapılan işaretle oylamada
oYBİRLiĞiYLE t(ABUL edildi.

GUNDEM MADDESI 7: 2022Yılı Agrega Satış Fiyatı Değişikliği Talebinin Görüşülmesi

Meclis başkant agreganın satış fil,atının teklifte yazılı olan miktardan değil 30 tl den
satılmasını istediğini söyledi. AK Pırti meclis üyesi Bekir AY oylamaya geçilmeden bu fiyatın nasıl
ve kim|er tarafından belirlendiğini,karmı ediyoruz zırar mı ediyoruz bir açıklama yapılması

L
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Belediye Meclis üyelerinin ve belediyemiz tarafından hizmet alım yoluyla temin edilen özel firma
çalışanlarının ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer şahısların hizmet gereği görev mahalli dışına geçici
görevlendirilmeleri halinde kendilerine ödenecek harcırah ile ilgili olarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun
"Memur ve Hizmetli Olmayanların Harcırahı" başhklı 8. Maddesinde "Memur veya hizmetli olmadıklan
halde bu kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik,
bunlann bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4'ncü dereceye kadar olan
memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur" hükmü
yer almaktadır.

Brına göre kurunrumuzun görev alanı ile ilgili olmak iizere hizmet, fikir, mütalaa ve ihtisaslarından
faydalanılan memur ve hizmetli kapsamında bulunmayanlara söz konusu madde kapsamında yevmiye ve
yolharcırahıödenmesitalebi;yapılanişaretleoylamada@editdi.



Belediyemiz tarafından kurulan Konkasör Tesisi faaliyetlerine devam etmektedir. Tesiste üretilen
ihtiyaç fazlası Agrega malzemesinin satış fiyatı Belediye Meclisinin 02.12.2021 tarihli ve l l1 nolu karar
sayısı ile 22,00.-TL olarak belirlenmiştir. Üretim maliyetlerinin artmasından dolayı ihtiyaç fazlası Agrega
satış fiyatının KDV hariç 25.00.-TL olarak belirlenmesi ilgili birim tarafindan yeniden talep edilmiş ancak
toplantıda bulunan tüm siyasi parti guruplarının ortak karanyla meclis başkanrnca 1 ton, Agrega satış
fiyatının KDV dahil 35,00.-TL olması meclis üyelerine teklif edilmiş teklif yapılan işaretle oylamada ğ
BiRLiĞiYLE t(ABU L edildi.

GÜNDEM MADDESi 8,:2022Yı|ı Ücret Tarifesincte Değişiklik Yapılması Talebinin
(Jörüşülmesi

Beledil,emizin 2022 yılında uygulal,acağı. 246,1 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre
vergi.resinr,harç katılma konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için alacağı ücret ve
tarif'elerinden şehir içi (Tam Abonman -Ögrenci1 indi-bindi minibüs ücretlerinin S,S l 1 Nolu Turhal

şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 03l0|l?022 tarihli dilekçesine istinaden yeniden tespiti istenmiş
olup toplantıda bulunan tüm siyasi parti guruplarının oılak kararıyla meclis başkanı tarafından indi-bindi
ücretlerinin Tam Abonman için 5 Tl.Öğrenci için 2,50 TL olması meclis başkanınca meclis üyelerine
teklif edildi.Teklif yapılan işaretle oylamada oY BİRLİĞİYLE KABUL ediıdi.

Meclis Başkanınca saat l5:25' de ikinci oturumda tekrar toplanmak üzere birleşime saat
l5: l0 da 15 dıkika ara verildi.
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gerektiğini söyledi. Konu hakkında kapsamlı bilgi vermesi için Belediye Başkan Yardrmcısı Rüştü
ÇOBAN meclis başkanı tarafindan toplantıya çağırıldı.Meclise bilgi verdi.
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