
Toplantrnın Yılı-Ayı
Toplantının Türü-Sayısı
Birleşim
Oturum
Konu

T.c.
TURHAL BELEDİYESİ
MEcLİs BAşKAI{LIĞI

ı2022-Ey|nl
: Olağarı-O9
:1
:1
: İmar plan Tadilahnın İmar komisyonuna sevki Tılebinin
Görüşülmesi

Belediye Meclisinin 0|.09,2022 Perşembe gilnü saat 14.@'da Belediye Meclis Salonuıda yapmış
olduğu Eylül ayına ait meclis kaıandır.

Toplantının Tarüi
Toplantının Günü
Karar Sayrsr

ı01.09.2022
:Perşembe
:69

Belediye Meclisi, Belediye Bışkan Vekili Samet ŞENEL başkarılığında 0|.09.2022 Perşembe
günü saat l4.00'de meclis toplarıtı salonunda yoklama cetvelinde imzaluı bulunan üyelerin katılımıyla
toplandı.

^ KATILA}{ ÜyBr,nn YUSUF KARAKOYLJN,BEKiR AY, YLINIJS KÜRŞAT ŞAHİN
,Heynırriıı ÖNeı-,vsHvsT ATILGAN,VAYiT POLAT,DEMİRKAN ERDOĞAN,RECEP
özrüRr,aırıaET DAĞBAşI, ADNAN vILMAz,sAMET şENEL, MUSTAFA öĞür, parni
GİDER, CİHAN ATILGAN, HÜSEYiN ÖZDOĞAN,HÜSEYiN ÖZÜPEK,İSMAiL KABALAK,
ŞERiFE GüNGöR, NiHAT YALÇIN,AYLA BEDİRHAN ÇELİK, FERiDLIN öZÇELİK,FERHAT
SOYSAL

GöREVLİ üYE :İLKERBEKLER(BELEDİYEBAŞKAND

KATILMAYAN ÜYELER : BETÜL KILINÇ.MURAT DÖNMEZ.

izixı,i üyB GÖKHAN TUNÇEL

iı,cir,i niniru : İMAR vE şEHiRciLiK vıüoünrüĞü
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İlçemizKayacıkMahallesi H36A-l2A-lD paftasınd4 4472500-4472700 dikey, 504300-504500
yatay koordinat değerleri arasında kalan, 460 nolu parselin içerisindeki otopark alanının kaldınlarak, A-5
konut alanı adasının yeniden diizenlenmesi plan tadilatınrn; İmar Komisyonu'na sevki, yapılan işaretle
oylamada g,Y BİBL-i!İ]ıYLE KABU! edildi.
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Toplantının Tarihi
Toplantının Günü
Karar Sayısı

:O|.09.2022
ıPeşembe
:70l

l
İmar Plan Tıdilat Tılebinin Görüşülmesi

Belediye Meclisinin 01.09,2022 Perşembe giinü saat ı4.m'da Belediye Meclis Salonunda yapmıŞ

olduğu Eylül ayına ait meclis karandır.

Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Samet ŞENEL başkanlığında 01.09,2022 PerŞembe

giifıü sııt ı4.00'de meclis toplani salonunda yoklama cetvelinde İmzalan bulunan üyelerİn katılımrYla

toplandı.

KA üypr,Bn YUSUF KARAKOYUN,B EKİR AY, YLINUS KÜRŞAT ŞAHİN
,HAYRETTiN ÖNar,vrııvrgı ATILGAN,VAYiT POLAT,DEMiRKAN ERDOĞAN,RECEP
özrün«,arııııET DAĞBAşI, ADNAN YILMAZ,SAMET ŞENEL, MUSTAFA ÖĞÜT, FAHRi

ATILGAN, HÜsEYiN ÖZDOĞAN,HÜSEYiN ÖZÜPEK,ISMAİL KABALAK,GİDER, CİHAN
ŞERİFE GÜNGÖ
SoYSAL

GÖREVLİ ÜYE

R, NiHAT YALÇIN,AYLA BEDİRHAN ÇELİK, FERİDIrN ÖZÇELiK,FERHAT

Recep OZTURK Yunus Kürşat ŞAIIİN
Kıtip ÜyeKatip Uye

: İLKERBEKLER (BELEDiYE BAŞKAND

KATILMAYAN ÜYELER : BETÜL KILIN Ç,MURATDÖNMEZ,

izixı-i üvr : GöKHANTUN ÇEL

iı-ciı-i niniırr : iM,qRvE ŞEHİRCiLİK MüoÜnı-üĞÜ

edildi

Samet ŞENEL
Meclis Başkan

r
t'

/
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ilçemiz Kayacık Müallesi 4474500-4474700 dikey, 505500-505800 yatay kooıdinat değerleri

arasında ta1-, gl' nolu paıselin bulunduğu toplu konut alanı ve kuzeyinden geçen gökderesi ile l0
metrelik imar yolunun halihazra göre yenİden diDenlenmesi plan tadilatı; İmar Komisyonu tarıfından
uveungörülmüsolup,imarpıa.,Laiıat.talebiyapılanişaretleoylamada@
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Toplantının Yılı-Ayı
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: Bağrmsız Atık Toplayıcılan Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeli$nin
Kabulü Talebinin Görüşülmesi

Toplfnfinın Tarihi
Toplıntınrn Günü
Karar Sayısı

:01.09.2022
:Perşembe
ı7l

Belediye Meclisinin 0L.Og.2022 Peşembe giınü saat ı4.m'da Belediye Meclis Salonunda yapmıŞ

olduğu Eylül ayına ait meclis karandr.

Belediye Meclisi, Betediye Başkan Vekili Samet ŞENEL başkarılığında 0|.09.2022 PerŞembe

gtıntı saaİ 14.m'de meclis toplantı salonunda yoklama cetvelinde imzaları bulunarı üyelerin katılımıYla

toplandı.

KATILAN Ü\,ELER :BEKiR AY , YI_INUS KÜRŞAT ŞAHiN,HAYRETTiN öNAL,MEHMET
ATILGAN,VAYİT POLAT,D EMiRKAN ERDOĞAN,RECEP ÖZTÜRK,AHMET DAĞBAŞI, ADNAN
YILMAZ,SAMET ŞENEL, MUSTAFA ÖĞÜT, FAHRİ GiDER, CiHAN ATILGAN, HÜSEYN
ÖZDOĞAN,HÜSEYN ÖZÜPEK,İSMAİL KABALAK, ŞERİFE GÜNGÖR, NiHAT YALÇIN,AYLA
BEDİRHAN ÇELiK, FERiDIJN ÖZÇELİK,FERHAT SOYSAL

GöREvLI UYE : iI-KER BEKLER (BELEDiYE BAŞKAND

KATILMAYAN ÜYELER : BETÜL KILINÇ,MURAT DÖNMEZ, YUSUF KARAKOYUN

iziNı,i üyB : GöKHAN TUNÇEL

iıciı-i niniıı : iKLİM DEĞiŞiKliĞi VE SIFIR ATIK MüDüRLüĞü

BiRLiĞ iyıB «ı,sul- eaiıOi

Çewe Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığ tarafından 28.03.2022 tarihinde 202216 sayı|l

genelge' yayımlanmıştır. Bu genelgenin t maddesinde bağımsız atık toplayıcıların _çalışma usul ve

Jr*ıİ" iİgiİı belediylnin ."JlirinJ" görüşüleıek karara bağlanrr hiikmü bulunmaktadır. Bu genelgeye

istinaden bağrmsız atık toplayıcıları çalışma usul ve esaslan yönetmeliği hazulanmıŞtır.Söz konusu

yönetmeliğin Beıediye MecHjince görüşülüp kaıaıa bağlanması talebİ yapılan işaretle oYlamada OY

I



T.c.

TURIIAL BELEDİYESİ

BAĞIMSIZ ATIK TOPLAYICILARI ÇALIŞMA USIJL VE ESASLARI YÖİVrrİİmr,İĞİ

niniıci nöıtiıı
Amıç, Kapsam, Dayınak ve Tanımlar

Amaç

Madde l-Bu Yönetrneliğin amacı, plastik, kağıt ve metal gibi değerlendirilebilir atılıJann toplarırnası
konusunda herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanlann, alması gereken tedbirleri
ve uym.ısr gereken kurallara ilişkin esas ve usuller ile çahşma şartlannr dtizenlemektir.

Kıpsam

Madde 2-Bu Yönetmelik, Turhal Belediyesi sınırlan içerisinde atık toplayanlann kayrt altma almması ve
denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.

Dıyanak

Mıdde 3- Çewe Şehircilik ve İlılim Değişikliği Bakanlığı tarafından 281312122 tarihinde yayımlanan
202216 Nolu Atık Toplayıcılan Genelgesine dayanılarak hazırlaıımıştır.

Tanımlır

Mıdde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Yetkili idare: Turhal Belediyesini,

b)Atık Toplayıcrlın: Plastik, kağıt ve metal gibi değerlendirilebilir atıklann toplanma§ı konusunda
herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapaıılan ifade eder.

c) Lisanslı Atık İşleme Tesisi: Çeıre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığındaıı izin almış yetkili
tesisi,

d) Zıbıtıı Belediye Zabıtasını ifade eder.

e) Temiztik İşbri Müdürlügiİ, İkıim Değişikliği ve sıfır Atü Müdürlüğii ; Turhal Belediye
Başkanlığı bağh müdi.lrlüğü ifade eder.

ixixciBöLüM
ortak Hükümler

Madde 5- Atık Toplayıcılann Uyması Gereken Hükümler

a) Atık toPlaYıcılığı faaliyetinde bulunan şahıslar, faaliyet göstereceği belediyeye kimlik numarası ve
iletişim bilgileri ile başwıuda bulunur. 18 yaş ve iizeri şahı

2

değerlendirilmeye alınırvurulan



b) Atık Toplayıcılan; atık toplarken, iş eldiveni, yaz ve krş dönemlerine uygun iş elbisesi, fosforlu Yelek,

ve maske takmalan zorunludur.

c) Turhat Belediyesince düzenlenmiş olan Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcı Kartlannı Yanlarında

bulundurmak zorundadırlar.

d) Atık Toplaycılan; atık toplamada kullaııdıklan araçlan temiz, uyan levhalan ve motorlu aİaÇ

kullanıyorsa ehliyetli olmaları gerekmektedir.

e) Atık toplayıcılan taıafından k6ğıt, plastik ve metal gibi değerlendİrİlebİlİr atıkların tiirlerİne göre aYn

ayn toplanması esastır,

f) Atık Toplayıcılan; Topladıİlan atıklan, öncelikle belediyelenin atık getirme merkezi ve gerİ

kazanılabilir atık aktarma merkezlerine veya belediye sınırlan içerisinde bulunan çevre lisansh atık

işleme tesislerine veya fırmaya teslim etmeleri zorunludur.

g) Teslim edilecek atıklar Belediyenin ilgili biriminde görevli personel dahilinde YaPılacaktır.

Madde 6- Belediyenin Uymısı Gereken Hükümler

a) Belediye; Bağımsız atık toplayıcılannı kayıt altına alması zorundadır.

b) Başvuru yaparı bağımsız sıfır atık toplayıcısı şaluslann bilgileri, belediyeler tarafından İl/llÇe EmniYet

Müdiııliıkleri ve llİlçe Jandarma Komutanlıklan ile gilncel olarak paylaşılır. Uygun bulunarılar Turhal

Belediyesine bildirilir.

c) Turhal Belediyesince başıurulara istinaden uygıın bulunarı şahıslar kayıt altına alınır, sıfir atık bilgi

sistemİne girişlerİ yapılır.

d) Belediyeler, kendi sınırları içerisinde ikamet eden toplayıcılara öncelik vermek suretİYle sıfır atık bilgİ

sistemi iizerinden kayıt kontrolü yapaıak "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kaİtl" dilzenler. Bağımsız Sıfir

Atık Toplayıcısı Kartmda belediye ismi ve logosu, sıfır atık logosu, atık toplayıcrsınrn foto§afi, adı-

soyadı, kimlik num.ıftısl, sıfır aük bilgi sistemi kayıt numarİısl, kartın diizenlendiği tarih yer alıı, kartın

iizerinde Belediye Başkanhğının imza ve miihrii yer alır. Toplayıcı sadece kayıtlı olduğu beledİYe sınırlan

içerisinde toplama yapabilir.

e) Sıfır Atık Bilgi Sistemi iizerinden kayıt kontrollerini İkıim negişıı<ıigi ve Sıfır Atık Müdiiİlüği.ınce

yiirütecektir.

f) Toplanan atıklar Bakarılığın çevrimiçi sistemlerine toplayıcının teslim ettiği lisanslı iŞletıne veYa

belediye tarafından diizenli olarak veri girişi yapılarak bildirilir.

g) At* toplayıcılannrn topladıklan atıklan teslim edebilecekleri geri kazanlabilir atık aktarma

merkezleri belediyeler tarafından veya belediyelerin kontroltinde yapılr/yaptınlır. Geri kazanılabilir atık

aktarma merkezlerinin iİzerinin kapalı olması, zeminin beton veya asfalt olması sağlanır.

Denetin

Madde 7 _ Temizlik İşleri Müdilrlüğü, İklirn Değişikliği ve sıfır Atık Müdiirlüğü ve Z,abıta Müdülüğü

bağımsız atık toplayıcılarıru yönetmelik hiiıki.imleri yöniinden
3
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a. Turhal Belediyesince belirlenen standartlardaki eldiven, iş kıyafetleri, bağımsız sıfır atık toplayıcısı

kartı ve atık toplamada kullanılan aıaçlanyla çalışmalan sağlanır,

b. Bağımslz sıfir atık toplayıcısı kartı ve iş kıyafetleri, izin verilen kişiler dışında başka kişilerce

kullanılamaz, kullananlaı ve kullarıdıranlaı hakkında idari işlem yapllır.

c. Kayt altına alınan kişilerin belediye tarafından belirlenen zaman dilimlerinde ve mevcut sıfır atık

sistemine zaıar verıneyecek şekilde çalışması sağlanrr. Bu kişilerin belediyelerin belirlediği esaslann

dışında faaliyet göstermesi halinde izinleri iptal edilir,

d. Atıkların, izin verilmeyen kişiler tarafından toplanması, taşınması ve depolanmasına belediyemizce

hiçbir şekilde müsaade edilmez. Güvenliğin temini için Turhal Belediyesi zabıta Birimlerince etkin

rntı"ua"ı. edilir, il/ilçe Emniyet Müdiırli.ikleri ile İVilçe Jandarma Komutanlıklan tarafından gerekİiğinde

belediyelere destek sağlanır. Denetimler sırasında tespit edilen mevzuata aykın hususlar, yetkili idarelere

gereği yapılmak üzere bildirilir.

Uygulanacak Cezalar

Madde 8 _Bu yönetmelik hiüiimlerine aykın hareket edenler hakkında, Bağımsız sıfir Atık Toplayıcı

kartı iptal edilir.

yüriirlük

Madde 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yiiriirlüğe girer,

Yürütme

Mıdde10-BuYönetmelikhİ.ıkiimleriTurhalBelediyeBaşkanlıgıtarafındanytırütiiltır.

(01Eylül2022:Ernhve....'....sayılıMeclisKaranilekabuledilmişolup,..,..E/ıt|2022tarihinde
yayımlanarak yüriirlüğe girmiştir.)
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T.c.
TURIIAL BELEDIYESİ
MEcLls BAŞKANLIĞI

Toplıntının Yılı-Ayı
Toplantının Türü-§ıyısı
Birleşim
Oturum
Konu

z 2022-Ey|ü|
ı Olağan-O9
ı1
ıl
: Taşınmaz Mal Trampa Yapılmısı Tılebinin Görllşülmeıi

Toplıntının Tırüi
Toplanhnın Gllnü
Kırır Sayısı

ı01.09.2022
:Perşmbe

Belediye Meclisinin 01.09.2022 peşembe gilnü saat ı4.m,da Beıediye Meclis Salonunda yapmış

olduğu Eytül ayına ait meclis karandır.

Beledive Meclisi, Betediye Bışkın Vekili Sımet ŞENEL başkanlığııda 0ı.O9İOzl Peryenbc

gu"ü ;;;]'n';;;;ii, ö1.ir; ;;;;d, yokıama ceweıinde imzalan buıunan,üyeıerin kıtlımıyla

toplandı.

KATILANÜYEIrERıYUSUFKARAKOYLJN,BEKIRAY.YI.jNUsKÜRşATŞAI{hü
.HAyRETT1N oNAL,MEHMi| 

"eriı_ceı.ıveviT'p9LAT,DEM1RKAN ERD9ĞAN3EçEp

ö2i'tif«,oıııoei ıjicseşf ADNAN ytLMAz,sAMET şENELJ MS5TAFA öĞüT, FAHR1

GIDER, ctHAN ATILGAN, ıiusevrN ö7poĞııı,rıüSEYN öZüPEKISMAİL KABALAK,

ğ;"RıH ĞüNĞöR,--1.;1HAT vall]ıı,eiıe SEDıRıüAN çEL1K FER1D1JN öZçELK,FERHAT

soYSAL

cönrvı,l üyg : İLKER BEKLER (BELEDİYE BAŞKANI)

KATILMAYAN ÜYELER : BETÜL KILINÇ,MURAT DÖNMEZ

iZiNLi üyr : GöKHAN TUNÇEL

iıciı,i ninirvı : MALİ HIzMETLERMüDüRLüĞü

Tokat Ili Turhal ilçesi Hamam Mahallesi 90 ada l38 parsel numaralı 4.947,00 m2 yüzö lçümltt tarla vasıflı

taşınmazın, 2.473,50 m2 si ;. Kimlik Numaralı ile 2.473,50 m sl .

T.C. Kimlik Nıımaralı ' i, adına kayıttıdır. Taşınmazın 200 m- lik kısmı şehir imaı planında lmar

yoluna isıbd eniğinde n Belediyemiz Encümenince 05.05.2022 tırihli ve l l3 sayılı kaıaıı ile kımulaştırılması tçln

karar alınmıştır, Taşınmaz malİkleri ile Uzlaşma Komisyon umuzun görttşmeleri neticesinde kaİnuıaştıİmay8 konu

bştnmazl tramp8 yolu ile dewalmak için ilgi (c) uzlaşma tutanağı ile uzlaşma sağlanmışhr.

lıgi (a) kanunun "Meclisin görev ve yetkileri" başlıklı l8 (e) maddesinde "Taşınmaz mal alımın4

satlmına, takasına denilerek meclise yetki veri mlş iıgi 1b1 kınunun " Traınpa Yolu lle kamulaştırma"

başlıklı 26'ncı ınaddesinde " Mal sahibinin kabul eımesi halinde kamulaşlırma bedeli yerine, idarenin kımu

hizmetine tahsis edilmemiş olan taş ınmaz mallanndan, bu bedeli kısmen veya tamamen kaşılayacak miktan

verilebilir.... Taşınmaz mal bedeller l afas ındaki fark taıaflarca nakit olarak karşılanı r " hükmü yer almakladır.

Buna göre T.C. Kimlik Numaıalı l 'ın 7ı hissenden l00 m2 kısmına lık

belediyemi ze ait Hamam Mahallesi 93 ada l parsel nurnaralı 905 m' yüzölçUm

kaışı
00 m2lü arsa vasıflı taşınmazın l sl

ile ve T.C. Kimlik Numaralı i'ın % hissenden

belediyemize ait Hamam Mahallesi 93 ada l parse l numaralı 905 m2 yüzöüçümlü ar§a

ile trampa yapılması tal€bi; yapılan işaretle oyIamada AK Parıi meclis üyesi Mehmet

(l Üye) ve M.H.P.Meclis ilyesi F SOYSAL'ın RED (l ü oylanna kaşılık loplantıerhat

l00 m2, kısmını kı§ılık
vasıflı tışınmazın l00 m2 si

ATILGAN ln ÇEKIMSER
ya katılan diğer meclis

üvelerin in tamamının KABUL (20 Üye) oylanyla Y U edildi.

samet Şolİel
Meclis Bışkıü

Recep öZTÜRK
Katip Üye
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