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T.C 

T U R H A L 

BELEDİYE MECLİSİ 

 

Toplantının Ayı : Nisan  2014/04                                        Toplantının Tarihi :  09.04.2014                                                                                                                                                                                 

Birleşim                 : 1                                                               Toplantının Günü  :  Çarşamba 

Oturum                  : 1 

 

Belediye Meclisinin 09.04.2014 tarihi Çarşamba günü saat 14.
00

’da Meclis Toplantı Salonunda 

yapmıĢ olduğu Nisan  ayına ait  karardır. 

 

 

GÜNDEM                           :     

 

1- BaĢkanlık Divanı Seçimi (Meclis 1 inci ve 2 inci BaĢkan Vekili Seçimi,2 Asil 2 Yedek Katip 

Üye Seçimi) 

2-Encümen Üyeleri Seçimi  

3-Ġhtisas Komisyonları Seçimi 

4-2013 Yılı Faaliyet Raporlarının GörüĢülmesi 

5-Denetim Komisyonu Raporunun GörüĢülmesi 

6-Tarihi Kentler Birliğine Üye Seçimi ( 1 Asil 1 Yedek Üye) 

7-Katı Atık Yönetim Birliğine Üye Seçimi(2 Üye) 

8-Memur Sendikası Ġle SDS GörüĢmeleri Ġçin Belediye BaĢkanına Yetki Verilmesi 

9-D.S.Ġ Genel Müdürlüğü ile Yapılacak Protokolün GörüĢülmesi 

10-Turhal Spor’un Desteklenmesi Hususunun GörüĢülmesi 

11-Belediye BaĢkan Yardımcısı Ödeneğinin Belirlenmesi 

 

AçılıĢ, Yoklama, Saygı DuruĢu, Ġstiklal MarĢı okundu. 

Gündeme geçmeden önce açılıĢ konuĢmasını yapan Belediye BaĢkanımız Yılmaz BEKLER 

Ģunları söyledi. 

2014 yerel seçimleri Turhal’ımız ve ülkemiz için hayırlı olsun. Aynı zamanda bu toplantımızda 

hayırlara vesile olsun. Cenabı Allah izin verirse bu mecliste 5 yıl sizinle çalıĢacağız. Cenabı 

Mevla’m bizlere kolaylık versin ve bu meclisimizi etkili kılsın. Turhal’ın problemlerini, 

sıkıntılarını çözmeyi bize nasip eylesin. Sizlerde bizlerde seçilmiĢ insanlarız. SeçilmiĢ insanlar 

olarak ilçemize hizmet etmek için gelmiĢ bulunuyoruz. Ben hiç birinize karĢı art niyetli ve ön 

yargılı değilim. Bundan dolayı bu meclis çalıĢmaları boyunca sizlerden de bizlere karĢı art niyetli 

ve ön yargılı olmadan sadece Turhal’ın sorunlarına odaklanmanızı istiyorum dedi. 

Belediye BaĢkanımız Yılmaz BEKLER’in konuĢmasının ardından MHP grubu adına söz alan 

Meclis Üyesi Halit AYAN ise Ģunları söyledi. 30 Mart seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize 

ve Turhal’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak söz hakkı 

almıĢ bulunuyorum. Seçim kampanyası boyunca hiçbir üzücü olayın meydana gelmemesi 

sebebiyle bütün partilerin adaylarını ve teĢkilatlarını kutluyorum. Kazanan taraf olarak Sayın 

Yılmaz BEKLER ve ekibini de kutluyor, kendilerine ve Turhal’ımıza hayırlı olmasını temenni 

ediyorum. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun amir hükümleri gereği yapılacak ihtisas 

komisyonlarının 5 üyeden oluĢturulmasını öneriyorum. Komisyonlar eğer beĢ üyeden 

oluĢturulmazsa muhalefet edeceğimizi bildiriyorum dedi.  

Belediye BaĢkanımız Yılmaz BEKLER söz alarak MHP grubu adına söz alan Sayın Halit 

AYAN’a iyi dilek ve temennileri için teĢekkür ediyorum. Ġhtisas komisyonlarının sayılarıyla ilgili 

düĢüncelerine ilgili gündem maddesi görüĢülürken cevap vereceğim dedi. Gündem maddelerinin 

görüĢülmesine geçildi.     
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GÜNDEM MADDESİ 1:   

BaĢkanlık Divanı Seçimi; 

 

BaĢkan arkadaĢlar BaĢkanlık Divanını oluĢturmak için Meclis üyeleri arasından en geç iki arkadaĢı 

geçici katip üye olarak davet ediyorum dedi. En genç iki üye olarak Osman KUġ ve Eyüp TOP 

geçici katip üye olarak görev aldılar. 

 

Meclis 1 inci ve 2 inci BaĢkanvekili Seçimi :    

       

BaĢkan, yeni oluĢan Belediye Meclisimizde 5393 sayılı kanununu 19 uncu maddesi hükmüne göre 

oluĢturulması gereken BaĢkanlık Divanı için Meclis 1 inci ve 2 inci BaĢkan vekili ile 2 katip üye 

ve 2 yedek katip üyenin 2 yıl süreyle  görev yapmak üzere gizli oyla seçilmesi gerekmektedir dedi.  

Siyasi parti gruplarından aday olmak isteyen arkadaĢlar varsa ismini yazdırsın dedi. Meclis 1 inci 

BaĢkanvekilliği için AK Partiden Sami DEMĠRKAYA, MHP den Hamza BATUR aday oldular. 

Oylama sonucunda zarflar sayıldı ve toplam kullanılan oy sayısının yirmi altı (26) olduğu tespit 

edildi.  Yapılan gizli oylama neticesinde Sami DEMĠRKAYA on sekiz (18), Hamza BATUR ise 

sekiz (8) oy aldılar. Seçim sonuçlarına göre  Sami DEMĠRKAYA, iki yıl görev yapmak üzere 

Meclis 1 inci BaĢkanvekili olarak seçilmiĢ oldu. 

 

Meclis 2 inci BaĢkanvekilliği için Hasan AKMAN, aday oldular. Diğer siyasi parti gruplarından 

aday olmadığı görüldü. Oylama sonucunda zarflar sayıldı ve toplam kullanılan oy sayısının yirmi 

altı (26) olduğu tespit edildi. Yapılan gizli oylama neticesinde Hasan AKMAN ondokuz (19),  oy 

aldılar. Seçim sonuçlarına göre  Hasan AKMAN, iki yıl görev yapmak üzere Meclis 2 inci 

BaĢkanvekili olarak seçilmiĢ oldu. 

 

Meclis Katip Üyeleri Seçimi : 

 

BaĢkan, Meclis Asil Katip Üyelikleri için siyasi parti gruplarından aday olmak isteyen arkadaĢlar 

varsa ismini yazdırsın dedi. Ak parti grubundan Osman KUġ ve Celalettin ÖZKAPLAN aday 

oldular. Diğer siyasi parti gruplarından aday olmadığı görüldü. Oylama sonucunda zarflar sayıldı 

ve toplam kullanılan oy sayısının yirmi altı (26) olduğu tespit edildi. Yapılan gizli oylama 

neticesinde Osman KUġ on sekiz (18), Celalettin ÖZKAPLAN, on sekiz (18) oy aldılar. Seçim 

sonuçlarına göre  Osman KUġ ve Celalettin ÖZKAPLAN, iki yıl görev yapmak üzere Katip üye  

olarak seçilmiĢ oldu.  

BaĢkan geçici katip üye olarak görev yapan üyelere teĢekkür etti. Yeni seçilen katip üyeler Osman 

KUġ ve Celalettin ÖZKAPLAN katip üye olarak yerlerini aldılar. 

 

GÜNDEM MADDESİ 2:  

Encümen Üyeleri Seçimi; 

 

BaĢkan, Belediye Encümeninin seçilmiĢ üyelerini oluĢturmak üzere  5393 Sayılı Kanunun 33 üncü 

ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 20 inci maddesi hükümlerine göre  bir yıl süreyle 

görev yapmak üzere Meclis üyeleri arasından 2 üyenin gizli oyla seçilmesi gerekmektedir dedi. 

BaĢkan, Encümen Üyelikleri  için siyasi parti gruplarından aday olmak isteyen arkadaĢlar varsa 

ismini yazdırsın dedi. 

 

Encümen üyelikleri için AK parti grubundan Osman KUġ ve Celalettin ÖZKAPLAN aday oldular. 

Diğer siyasi parti gruplarından aday olmadığı görüldü. Oylama sonucunda zarflar sayıldı ve 

toplam kullanılan oy sayısının yirmi altı (26) olduğu tespit edildi. Yapılan gizli oylama neticesinde 

Osman KUġ on beĢ (15), Celalettin ÖZKAPLAN, on beĢ (15) oy aldılar. On bir (11) geçersiz boĢ 

oyun kullanılmıĢ olduğu görüldü. Seçim sonuçlarına göre  Osman KUġ ve Celalettin 

ÖZKAPLAN, bir yıl görev yapmak üzere Encümen üyesi olarak seçilmiĢ oldu 

 

GÜNDEM MADDESİ 3:   
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Ġhtisas Komisyonları Seçimi ; 

 

BaĢkan, değerli arkadaĢlarım ihtisas komisyonlarının 5393 sayılı kanunun 24 üncü maddesi 

hükümlerine göre  bir yıl süreyle görev yapmak üzere oluĢacak komisyonun kaç kiĢiden 

oluĢturulmasına karar verilmesine ve Meclis üyeleri arasından gizli oyla seçilmesi gerekmektedir. 

Yasaya göre Ġmar Komisyonu ve Plan Bütçe ve Kesin Hesap komisyonu zorunlu komisyonlardan 

biz bu meclisimizde zorunlu olan komisyonları seçelim. Daha sonraki toplantılarımızda gençlik ve 

spor komisyonu, kültür ve turizm komisyonu ve gerekli diğer komisyonların oluĢturulmasını 

sağlarız dedi. BaĢkan  değerli arkadaĢlar, MHP adına söz alan arkadaĢım Halit AYAN ihtisas 

komisyonlarının beĢ kiĢiden oluĢturulmasını önerdi. ArkadaĢlar komisyonlarda üye sayısı ne kadar 

fazla olursa iĢler o kadar yavaĢ yürüyor, üye sayısı ne kadar az olursa iĢler o  kadar çabuk 

yürümektedir. Bunun için komisyonların üçer kiĢiden oluĢturulmasını öneriyorum dedi. Yapılan 

müzakerelerden sonra ihtisas komisyonlarının üç (3) kiĢiden oluĢturulması oya sunuldu. Yapılan 

açık iĢaretli oylamada ihtisas komisyonlarının üçer kiĢiden oluĢturulması on beĢ oyla ve 

oyçokluğuyla kabul edildi. Daha sonra komisyon seçimlerine geçildi. 

 

Plan ve Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu Seçimi : 

 

BaĢkan Plan ve Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu için siyasi parti gruplarından aday olmak 

isteyen arkadaĢlar varsa ismini yazdırsın dedi. Ak parti grubundan Hasan AKMAN, Yusuf 

KARAKOYUN, MHP grubundan Halit AYAN aday oldular. Oylama sonucunda zarflar sayıldı ve 

toplam kullanılan oy sayısının yirmi altı (26) olduğu tespit edildi. Yapılan gizli oylama neticesinde 

Hasan AKMAN on yedi (17), Yusuf KARAKOYUN, on yedi (17), Halit AYAN yirmi iki (22) oy 

aldılar. Üç  (3) boĢ geçersiz boĢ oyun kullanılmıĢ olduğu görüldü. Seçim sonuçlarına göre Hasan 

AKMAN, Yusuf KARAKOYUN ve Halit AYAN Plan ve Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu üyesi 

olarak seçilmiĢ oldular. 

 

Ġmar Komisyonu Seçimi : 

 

BaĢkan Ġmar Komisyonu için siyasi parti gruplarından aday olmak isteyen arkadaĢlar varsa ismini 

yazdırsın dedi. Ak parti grubundan Arzu KARCI, Hayrettin ÖNAL, MHP grubundan Eyüp TOP 

aday oldular. Oylama sonucunda zarflar sayıldı ve toplam kullanılan oy sayısının yirmi altı (26) 

olduğu tespit edildi. Yapılan gizli oylama neticesinde Arzu KARCI yirmi dört (24), Hayrettin 

ÖNAL, yirmi uç (23), Eyüp TOP on iki (12) oy aldılar. Ġki (2) boĢ geçersiz boĢ oyun kullanılmıĢ 

olduğu görüldü. Seçim sonuçlarına göre Arzu KARCI, Hayrettin ÖNAL ve Eyüp TOP seçilmiĢ 

oldular. 

 

GÜNDEM MADDESİ 4:  

2013 Yılı Faaliyet Raporlarını GörüĢülmesi; 

 

BaĢkan, değerli arkadaĢlar gündemimizdeki faaliyet raporu geçmiĢ döneme ait 2013 yılı 

faaliyetlerini içermektedir. Birimlere ait faaliyet raporları müdürlükler tarafından hazırlanmıĢ 

sayfalarca raporlardan oluĢuyor. Biz burada faaliyetlerin özetlerini okutacağız. Bilgilenmek 

isteyen arkadaĢlar olursa müdür arkadaĢlar raporları siyasi parti gruplarına ayrıntılarıyla birlikte 

verebilir ve gereken bilgilendirmeyi yapar. BaĢkan aĢağıdaki faaliyet raporu özetini okuttu. 

 

Birimlerimizin 2013 yılı faaliyetlerine iliĢkin rapor Ek’te sunulmuĢ olup, icracı müdürlüklerimizin 

faaliyetlerinin özeti aĢağıdaki gibidir.  

 

Fen İşleri Müdürlüğümüzce;  

 

 57000 Ton Sıcak Asfalt yapımı, 

 108000 m2 Soğuk Asfalt yapımı, 

 74000 m2 Kilitli Beton Parke döĢenmesi, 

 62000 metre Bordür imalatı ve döĢenmesi, 
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Park ve Bahçe Çalışmalarımız, 

 

NO 2013 YILI YENİ PARK DÜZENLEME FAALİYETLERİ MİKTAR M2 

1 Cumhuriyet Mah.Doğukent Blokları Yanı Park Düzenlemesi 1060,00 M2 

2 Hamam Mahallesi Çevlikler Parkı-1 521,00 M2 

3 Hamam Mahallesi Çevlikler Parkı-2 524,00 M2 

4 Cumhuriyet Mah. Seçil Eczanesi KarĢısı Parkı 420,00 M2 

5 Çivril Çayı Kenarı Toki tarafı ek  Düzenleme ÇalıĢması 350,00 M2 

6 Çivril Çayı Kenarı  Zihinsel Engelliler Parkı  Yenileme Çal. 6.000,00 M2 

7 YeĢilkent(Kayacık) Çevre Yolu Kenarı Toprak Tesviye ÇalıĢması  --------------- 

8  Fidan Dikimi (DeğiĢik tür ve cinslerde)  5.000 Adet 

 TOPLAM ALAN 8.875,00 M2 

 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Çalışmalarımız, 

 

 6852 mt Ġçme suyu Ģebekesi ve yenileme çalıĢması yapılmıĢtır. 

 4485 mt Kanalizasyon Ģebekesi yenilenmiĢtir. 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışmalarımız, 

 

 80 adet Ġmar Çapı düzenlenmiĢtir. Aynı zamanda Yol Kotu, ĠnĢaat Ġstikamet Röleresi, Ġmar 

Durumu ve Alt Yapı Durum Belgesi verilmiĢtir.   

 31 adet Ġfraz, Tevhid, Parselasyon, Yola terk yapılmıĢtır.   

 4 adet Ġhdas yapılmıĢtır. 

 2013 yılı; Mayıs, Haziran, Eylül, Kasım ve Aralık ayları Ġmar Komisyonunda Plan Tadilatları 

yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmıĢtır.    

 Tapu devir iĢlemleri yapılmıĢtır. 

 61 adet Yapı Kullanma Ruhsatı düzenlenmiĢtir. 

 65 adet Yapı Ruhsatı düzenlenmiĢtir.   

 5 adet kaçak inĢaat tespit edilmiĢ tutanakları tutulmuĢ mühürlenerek durdurulmuĢtur. 

 Ġskele- Hamide-Kayacık mahallelerinde 3194 sayılı imar Kanunun 18.md Ġmar Uygulaması 

iĢi yeniden ihale edilmiĢ olup, Geri dönüĢüm iĢlemleri tamamlanmıĢtır. Plan Tadilatı ve Uygulama 

dağıtım iĢlemleri yüklenici firma tarafından devam etmektedir. 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünce Gerçekleştirilen İhale İşlemleri; 

Bütün Birimler Adına Yapılan İhaleler, 

 1 – Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı                        = 2.937.720,00 TL 

 2 – Kırtasiye ve Yazıcı Malzemeleri Alımı              =     30.882,92  TL 

 3 –  Lastik Alımı                                                       =   111.348,00  TL 

 4 – Personel ÇalıĢtırılması Hizmet Alımı                 =  5.764.481,00 TL  

Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü Adına Yapılan İhaleler, 

 1 – Temizlik Hizmet Alımı                                       =  8.477.120,00  TL 

 2 – Çöp Konteyneri ve Sepeti Alımı                         =       41.000,00  TL 

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Adına Yapılan İhaleler, 
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 1 – Hizmet Tanıtım Kitapçığı Alımı                         =      55.000,00 TL 

 2 – Gıda Maddesi Alımı                                            =      64.000,00 TL 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Adına Yapılan İhaleler, 

 1 – Ġçme Suyu Terfi Hattı Yapım ĠĢi                        =    259.338,90  TL 

 2 – Koruge Boru Alımı                                            =    129.090,00  TL 

Sosyal Yardım Faaliyetlerimiz, 

 

 2500 Muhtaç Aileye gıda yardımı, 

 1900 Aileye nakit yardımı, 

 1200 Muhtaç kiĢiye Ramazan Çadırında günlük iftar yemeği verilmesi, 

 186 Aileye günlük AĢevinden sıcak yemek ve ekmek verilmesi, 

 100 Muhtaç çocuğun sünnet ettirilmesi, 

         

BaĢkan Faaliyet raporunu oya sundu. Yapılan açık iĢaretli oylamada 2013 Yılı Faaliyet Raporu 15 

kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi. 

 

GÜNDEM MADDESİ 5:  

Denetim Komisyonu Raporunun GörüĢülmesi; 

 

BaĢkan, Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap ĠĢ ve ĠĢlemlerinin denetimi Denetim Komisyonunca 

yapılmıĢ düzenlenen rapor Ek’te sunulmuĢtur. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesi  

ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 22 inci maddesi hükümlerine göre Denetim 

Komisyonu Raporunun meclisin bilgisine sunulması gerekmektedir. Değerli arkadaĢlar, Rapor 5 

bölümden oluĢmaktadır. Ben raporun sonuç ve görüĢ ve öneriler bölümünü okutuyor ve 

meclisimizin bilgisine sunuyorum. 

Sonuç:  

Raporun 1 inci bölümünde yazılı olan Emlak ve Ġstimlak bünyesinde çalıĢan tahsildarların tahsil 

etmiĢ oldukları vergi, harç, iĢgaliye vs. tutarlarını kanunda belirtilen süre içerisinde bankaya 

yatırdıkları tespit edilmiĢtir. 

4734 sayılı Ġhale Yasasının 19 ve 22/d madde mucibi yapılan ihalelerin teknik olarak usulüne 

uygun olarak yapıldığı görülmüĢtür. 

Su ve Otobüs gelirlerinde, elektronik saat ve Turkart’lar (Akıllı bilet) sayesinde gözle görülür 

ciddi artıĢlar  söz konusudur. 

Görüş ve Öneriler : 

2013 yılında hizmete dahil edilen elektronik su sayaçları ve akıllı bilet uygulamalarının 

neticesinde tahsilat oranlarının ciddi oranda arttığı gözlemlenmiĢtir. 

4734 saylı Ġhale yasasına göre yapılan 22/d alımlarının piyasa araĢtırılmasının ve geniĢ bir esnaf 

kitlesine hitap etmesine özen gösterilmelidir.  

BaĢkan, arkadaĢlar Denetim Komisyonu Raporunda dile getirilen eksiklik ve eleĢtirilerin takipçisi 

olacağımızın teminatını sizlere veriyoruz. 

 

GÜNDEM MADDESİ 6:  

Tarihi Kentler Birliğine Üye Seçimi; 

 

BaĢkan arkadaĢlar, Belediyemizin üyesi olduğu Tarihi Kenter Birliği’ ne, birlik tüzüğünün 9 uncu 

maddesi hükümlerine göre 1 asıl 1 yedek üyenin seçilmesi gerekmektedir. Ben üye seçiminin açık 

oylama ile yapılmasını öneriyorum dedi. Yapılan oylamada Tarihi Kenter Birliği’ ne üye seçiminin 

açık oylama ile yapılması oybirliğiyle kabul edildi.  

BaĢkan Tarihi Kenter Birliği’ ne Asil üye seçmek için siyasi parti gruplarından aday olmak isteyen 

arkadaĢlar varsa ismini yazdırsın dedi. AK parti grubundan Celal YEL aday oldular. Diğer siyasi 
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parti gruplarından aday olmadığı görüldü. Yapılan açık iĢaretli oylama sonucunda Celal YEL on 

altı (16) oy alarak oyçokluğuyla Tarihi Kentler Birliği Asil Üyesi olarak  seçilmiĢ oldu. 

BaĢkan Tarihi Kenter Birliği’ ne Yedek üye seçmek için siyasi parti gruplarından aday olmak 

isteyen arkadaĢlar varsa ismini yazdırsın dedi. Ak parti grubundan Hayrettin ÖNAL aday oldular. 

Diğer siyasi parti gruplarından aday olmadığı görüldü. Yapılan açık iĢaretli oylama sonucunda 

Hayrettin ÖNAL on altı (16) oy alarak oyçokluğuyla Tarihi Kentler Birliği Yedek Üyesi olarak    

seçilmiĢ oldu. 

 

GÜNDEM MADDESİ 7:  

Katı Atık Yönetim Birliğine Üye Seçimi; 

 

BaĢkan arkadaĢlar, Belediyemizin üyesi bulunduğu Tokat-Turhal-Zile-Pazar Katı Atık Yönetim 

Birliğine birlik tüzüğünün 8 inci maddesi hükümlerine göre meclis üyeleri arasından 2 üye 

seçilmesi gerekmektedir. Ben üye seçiminin açık oylama ile yapılmasını öneriyorum dedi. Yapılan 

oylamada Tokat-Turhal-Zile-Pazar Katı Atık Yönetim Birliği’ne üye seçiminin açık oylama ile 

yapılması oybirliğiyle kabul edildi.  

BaĢkan Tarihi Kenter Birliği’ ne Yedek üye seçmek için siyasi parti gruplarından aday olmak 

isteyen arkadaĢlar varsa ismini yazdırsın dedi. Ak parti grubundan Hakan ALPARSLAN  ve Yusuf 

GENĠġ aday oldular. Diğer siyasi parti gruplarından aday olmadığı görüldü. Yapılan açık iĢaretli 

oylama sonucunda Hakan ALPARSLAN  on beĢ (15), Yusuf  GENĠġ on beĢ (15) oy alarak 

oyçokluğuyla Tokat-Turhal-Zile-Pazar Katı Atık Yönetim Birliği üyesi  olarak    seçilmiĢ oldu. 

 

GÜNDEM MADDESİ 8:  

Memur Sendikası Ġle SDS GörüĢmeleri Ġçin Belediye BaĢkanına Yetki Verilmesi; 

 

BaĢkan, arkadaĢlar 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu SözleĢme Kanunu’nun 32 

inci maddesi hükümlerine göre belediyemizde yetkili memur sendikası ile Sosyal Denge 

SözleĢmesi görüĢmeleri yapmak üzere Belediye BaĢkanına yetki verilmesi gerekmektedir. 

Belediye BaĢkanına yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan açık iĢaretli oylamada 

Belediyemizde yetkili memur sendikası iler Sosyal Denge SözleĢmesi yapmak üzere Belediye 

BaĢkanı Yılmaz  BEKLER’e yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

GÜNDEM MADDESİ 9:  

D.S.Ġ. Genel Müdürlüğü Ġle Yapılacak Protokolün GörüĢülmesi; 

 

Tokat ili Turhal ilçesine içme kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana plan ve 

fizibilite raporlarının hazırlanıĢı, projelerinin yapılması ve buna bağlı olarak Tokat ili Turhal 

ilçesine içme, kullanma ve endüstri suyu projesi içeriğinde (Ģehir içi içme suyu Ģebekesi ve Ģehir 

içi dağıtım depoları hariç) Turhal Barajı, ham su ve arıtılmıĢ su ana isale hatları, arıtma tesisi, 

pompa istasyonları, terfi  hatları, ana depolar vb. iĢlere ait inĢaatların yapılması için ORMAN VE 

SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Ġçme suyu Daire BaĢkanlığı ile 

Belediyemiz arasında hazırlanacak protokolün yapılabilmesi için Belediye BaĢkanımız Yılmaz 

BEKLER’e yetki verilmesine  yapılan açık iĢaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 

GÜNDEM MADDESİ 10:  

Turhal Spor’un Desteklenmesi Husususun GörüĢülmesi; 

 

BaĢkan, değerli arkadaĢlar Turhal spor 13 yıldır amatör kümede mücadele ediyor. Pazar günü  

yaptığı maçta Erbaa sporu 3-0 yenerek ilçemizde bir Ģölen yaĢattı. Belediye Kanunu amatör spora 

destek olunmasına cevaz veriyor. GeçmiĢ dönemde kimi zaman 20, kimi zaman 40 ve kimi 

zamanda 50 bin TL yardım yapılmıĢ. Turhal spor Ģimdi Ģampiyon oldu. ġampiyon olan 

sporcularımıza prim olarak ben 30 bin TL verilmesini öneriyorum dedi. BaĢkanın önerisi oya 

sonuldu. Yapılan açık iĢaretli oylamada Turhal spora destek olmak amacıyla 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 14/b maddesi hükümlerine göre 30 bin (30.000) TL maddi yardım yapılması 

oybirliğiyle kabul edildi. 
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GÜNDEM MADDESİ 11:  

Belediye BaĢkan Yardımcısı Ödeneğinin Belirlenmesi; 

 

BaĢkan, ArkadaĢlar Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından atanacak olan Belediye BaĢkan 

Yardımcısına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre Belediye 

BaĢkanına verilen ödeneğin 2/3 ünü aĢmamak üzere Belediyemiz Meclisi tarafından belirlenmesi 

gerekiyor. Daha önceki uygulama da 2/3 oranında. Belediye baĢkan yardımcılarımızı çok 

çalıĢtıracağız. Ben aynı Ģekilde 2/3 oranında verilmesini öneriyorum dedi. BaĢkanın önerisi oya 

sunuldu. Yapılan açık iĢaretli oylamada Belediye Meclis üyeleri arasından atanacak Belediye 

BaĢkan Yardımcılarına Belediye BaĢkanına verilen ödeneğin 2/3 oranında ödenek verilmesine 

oybirliğiyle karar verildi. 

 

Gündemde görüĢülecek konular tamamlandığından Belediye BaĢkanımız Sayın Yılmaz BEKLER, 

kapanıĢ konuĢması olarak; 

 

Değerli arkadaĢlarım gündemimiz bitmiĢtir. Bu ilk meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını 

diliyorum. Ben ilk meclisimizdeki bu karĢılıklı diyaloğun sonraki meclis toplantılarımızda da 

devam etmesini temenni ediyorum. Burası halkın meclisi, burada tartıĢmalar ne kadar çok olursa 

olsun Turhal’ın menfaatleri için olacaktır. Sizlerle birlikte daha iyiyi yakalamak için çalıĢacağız. 

Meclis üyelerimizin haklarına riayet edeceğiz, onların haklarını koruyacağız. 30 Mart seçimlerin 

bitiĢ tarihi idi. Kazasız belasız bir seçim atlattık. Demokrasinin olmazsa olmazı siyasi partilerdir. 

Yine demokrasinin olmazsa olmazı sandıktan çıkana riayet etmektir. Bakın arkadaĢlar ben 

seçimleri kazandığımız andan itibaren toplumun normale dönmesi için birkaç gün yalnız dolaĢtım. 

Belediyeyi devir alırken daha önce yapılan uygulamalardan kaçındım. Ben bu belediyeyi AK 

Partiden değil, MHP’den de , CHP’den de alsam aynı uygulamayı yapardım. Çünkü biz hep 

akrabayız, komĢuyuz,  hem Ģehriyiz . Ben hiç birinize karĢı önyargılı değilim. Sizlerin de bizlere 

karĢı önyargılı olmamasını istiyorum. Hepimiz seçilmiĢ insanlarız, hepimiz Turhal’ın menfaatleri 

için birlikte çalıĢacağız. Ben yaptığımız bu ilk meclis toplantısının ve aldığımız kararların 

Turhal’ımıza hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize tekrar tekrar teĢekkür ediyorum. 

 

Gündemde görüĢülecek baĢka konu olmadığından iyi dilek ve temennilerle birleĢim kapatıldı. 

 

 

 

Yılmaz BEKLER                                 Osman KUġ                           Celalettin ÖZKAPLAN             

Belediye BaĢkanı                                 Katip Üye                               Katip Üye 

  


