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                       Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarihi Pazartesi günü saat 14.
00

’da Meclis 

Toplantı Salonunda yapmış olduğu Ocak  ayına ait  karardır. 

 

         

GÜNDEM                           :                 

 1- Denetim Komisyonu Üyeleri Seçimi 

 2- Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Tespiti 

 3- Zabıta/İtfaiye Personeli Maktu Mesai Ücretleri  

 4- Üzerinde Resmi Bir Görevi Bulunmayanlara Verilecek Harcırahın Belirlenmesi 

 5- Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi 

 6- İmar Komisyonu Raporlarının Görüşülmesi 

 7- Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin Görüşülmesi  

 8- ATM Yerlerinin Kiralanması 

 9- İmar Plan Tadilat ve Talepleri 

10-Belediye Başkanı Yurtdışı Görevlendirilmesi 

11-İşçi Ücret Artışları İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi 

12-Kocakavakavak Limited Şirketi Kredi Almaya Yetki Verilmesi 

13-Şirketlerin Projelerine Katılmak Üzere Belediye Başkanına Yetki Verilmesi 

14-Sokak İsmi Değişikliği 

 

Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı okundu. 

 

Gündeme geçmeden önce Meclis Üyelerinden Gürbüzhakan ALPARSLAN,Yusuf GENİŞ, 

Osman KUŞ ve Celalettin ÖZKAPLAN’ ın Meclise sunmuş olduğu Belediye Başkanı Yılmaz 

BEKLER’ in Avrupa ülkelerinden Avusturya, Almanya, Macaristan ve bazı ülkelerde araştırma ve 

inceleme yapmak için yurt dışı seyahatine ilişkin yazılı önerge meclis gündeminin 10 uncu 

maddesine alınmasına oybirliğiyle karar verildi.   

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu  işçilere ücret zammına ilişkin teskerenin 

meclisin 11 inci maddesine alınması oybirliğiyle karar verildi. Meclis Üyelerinden Gürbüzhakan 

ALPARSLAN, Yusuf GENİŞ, Osman KUŞ ve Celalettin ÖZKAPLAN ’ın KOCAKAVAK  

Limited Şirketine Kredi Almaya Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER’ e yetki verilmesi için yazılı 

önergesi gündemin 12 inci maddesine alınmasına oybirliğiyle karar verildi. 

Meclis Üyelerinden Gürbüzhakan ALPARSLAN, Yusuf GENİŞ, Osman KUŞ ve Celalettin 

ÖZKAPLAN Şirketlerle anlaşıp projelere katılmak üzere Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER’ e 

yetki verilmesine ilişkin  yazılı önergeleri meclis gündeminin 13 üncü maddelerine alınmasına  

oybirliğiyle karar verildi.  

Meclis Üyelerinden Celalettin ÖZKAPLAN, Hasan AKMAN ve Celal YEL’ in  Hamam Mahallesi 

Gevrekoğlu Sokak İsminin ġehit Hakan SEZER Sokağı olarak değiştirilmesi ile ilgili yazılı 

önerge gündemin 14 üncü maddesine alınmasına oyçokluğuyla kabul edildi.. 

  

KARAR NO  1: Denetim Komisyonu Üyeleri Seçimi; 

          5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi hükmü gereği belediyemizin 2013 yılı gelir ve 

giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve  kayıt işlemlerinin denetimi için meclis üyeleri arasından gizli 

oyla ve üye sayısı 3’den  az,  5’ den çok olmamak üzere her siyasi parti grubunun ve bağımsız 

üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle denetim 

komisyonu oluşturulur maddesi gereği,  
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 1-Belediye Başkanı, denetim komisyonunun üç kişiden oluşturulmasını teklif etti.  Yapılan 

açık işaretli oylamada, denetim komisyonunun 3 kişiden oluşturulması oybirliğiyle kabul edildi.  

Denetim Komisyonu üyelikleri  için meclis üyeleri arasından Yusuf KARAKAYUN, Celal YEL,    

Halit AYAN aday oldular. 

Yapılan gizli oylama neticesinde; 2015 yılında görev yapacak Denetim Komisyonu üyeliklerine  

Yusuf KARAKOYUN (17) onyedi, Celal YEL(16) onaltı, Halit AYAN (12)  oniki  oy, Erol 

AYTEN  (2) iki oy,Nihat UÇAR (1) bir oy ve  boĢ 1 oy  alarak seçilmiĢ oldular. 

 2-Belediye Başkanı, denetim komisyonun emrinde görev yapmak üzere iki uzman kişinin  

görev yapmasını önerdi. Yapılan açık işaretli oylamada denetim komisyonunun emrinde görev 

yapmak üzere en çok iki uzman kişinin  görevlendirilmesi Komisyonun görev süresinin en fazla 45 

gün olmasına  oy birliğiyle kabul edildi. 

 3-Belediye Başkanı, denetim komisyonu emrinde görev yapacak uzman kişilere (2.000) 

gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanacak aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak 

miktarda günlük ödeme yapılmasını önerdi. Yapılan açık işaretli oylamada denetim komisyonun 

emrinde görev yapacak uzman kişilere (2.000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına 

uygulanacak aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük ödeme yapılması oy 

birliğiyle kabul edildi.  

 

KARAR NO  2: Meclis Üyelerinin Huzur Hakkının Tespiti; 

 5393 sayılı Belediye  Kanunun 32 inci maddesi hükmü gereği meclis başkan ve üyelerine, 

meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenmekte olan 

aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ödenmesi, yapılan açık işaretli 

oylamada oybirliğiyle kabul edildi.  

  

KARAR NO 3: Zabıta/Ġtfaiye Personeli Maktu Mesai Ücretleri; 

 Zabıta ve itfaiye  müdürlükleri emrinde görev yapan 657 Sayılı Yasaya Tabi olarak görev 

yapan memurlara 2015 yılı içerisinde ödenecek aylık maktu mesai ücretleri  2015 Yılı Bütçe 

Kanunu içeresinde ödeme yapılabilmesi için  bağlı K cetvel’inde  nüfusu 50.001’den 100.00’e 

kadar olan belediyeler için  belirlenen 258,00 TL’nin ödenmesine; yapılan açık işaretli oylamada 

oybirliğiyle karar verildi. 

                

KARAR NO  4: Üzerinde Resmi bir Görevi Olmayanlara Verilecek Harcırahın Belirlenmesi; 

 6245 sayılı Harcırah Kanunun 8 inci maddesinde “Memur veya hizmetli olmadıkları halde 

bu kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve 

gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 üncü 

dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili 

kurumca takdir olunur.” hükmü mevcuttur.  

Belediyemiz, başta meclis üyeleri  olmak üzere memur ve hizmetli olmayanların geçici görevle 

görevlendirilmesi durumunda 1-4 üncü dereceli devlet memurlarına verilecek gündelik tutarında 

harcırah verilmesine; yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi                                                     

   

KARAR NO  5: Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi; 

 2015 Yılında Belediye Meclisi çalışmalarına devam edeceğinden tatil ayı 

belirlenmemesine  oybirliğiyle karar verildi. 

 

KARAR NO  6: Ġmar Komisyonu Raporlarının GörüĢülmesi; 

 1- Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih ve 2013/30 sayılı kararının 3. maddesinde yer alan 

1/1000 ölçekli imar planına ilave olarak hazırlanan 46 maddeden ibaret plan hükümleri, imar 

kanun ve yönetmeliklerine uyumsuzluk teşkil ettiğinden, 04.04.2013 tarih ve 2013/30sayılı Meclis 

Kararının 3. maddesinin iptal edilmesi İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda kabulüne 

yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 2- İlçenin Seyfi Demirsoy mahallesi ve Celal mahallesi  H36A- 12B – 4A  paftasında, 

506300 – 506900 yatay, 4472000 – 4472500 dikey koordinat değerleri arasındaki 73 ada 4, 

5,6,7,8,910,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 nolu parseller ile 301 ada 1 nolu parselin 
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Park Alanı olarak  düzenlenen imar planı tadilatı talebinin İmar Komisyonunun uygun görüşü 

doğrultusunda kabulüne  yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi.      

 3- İlçenin Seyfi Demirsoy mahallesi H36A-12B-1C paftasında 506900-507100 yatay, 

4472600-4472800 dikey koordinat değerleri arasındaki 1176 ada 3 nolu parselin Park Alanı olarak 

düzenlenen imar planı tadilatı talebinin İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda 

kabulüne yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 4- İlçenin Cumhuriyet mahallesi H36A-12A-3A ve H36A-12A-3B paftalarında 505500-

505900 yatay, 4472100-4472300 dikey koordinat değerleri arasındaki, 34 ada 6 nolu parselin A-5 

Konut Alanı olarak, 8 ada 13 nolu ve 8 ada 14 nolu parsellerin A-6 Ticaret +Konut Alanı olarak, 9 

ve 10 nolu adaların yapılaşma koşulları B-6 olarak, 401 ada 1 nolu parseldeki Park Alanının 

yeniden düzenlenen imar planı tadilatı talebinin İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda 

kabulüne yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 5- İlçenin GOP mahallesi H36A-12A-4C paftasında 505100- 505300 yatay, 4471700-

4471900 dikey, koordinat değerleri arasındaki 391 ada İskele tepesi mevkiinde Resmi Kurum 

Alanı olarak düzenlenen imar plan tadilatı talebinin İmar Komisyonunun uygun görüşü 

doğrultusunda kabulüne yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 6- İlçenin Seyfi Demirsoy mahallesi H36A-12A-2C ve H36A-12A-3B paftalarında 506100 

-506400 yatay, 4472300 – 4472800 dikey koordinat değerleri arasındaki, 1174 ada 1 nolu parselde 

Cumhuriyet caddesi ve Şahin sokağa cepheli kısmın Park Alanı olarak düzenlenen imar planı 

tadilatı talebinin İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda kabulüne yapılan açık işaretli 

oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 7- İlçenin Bahar mahallesi H36A-12B-1A paftasında 506400-506600 yatay, 4473600-

4473700 dikey koordinat değerleri arasındaki 51 ada 9 nolu parselin Park Alanı olarak düzenlenen 

imar planı tadilatı talebinin İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda kabulüne yapılan 

açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 8- İlçenin Meydan mahallesi H36A-12B-3D ve H36A-12B-3C paftalarında 507900-508200 

yatay, 4471500-4471800 dikey koordinat değerleri arasındaki Araç Muayene İstasyonunun 

bulunduğu bölgede Ticaret Alanı olarak düzenlenen imar planı tadilatı talebinin İmar 

Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda kabulüne yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle 

karar verildi. 

 9- İlçenin kayacık mahallesi H36A-12A-1B ve H36A-12A-2A paftalarında 505000-505400 

yatay, 4473400 -4473900 dikey koordinat değerleri arasındaki 25 mt’lik yola isabet eden kısmın 

yeniden düzenlenmesi talebinin yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi.      

 10- İlçenin Hacılar mahallesi H36A-07C-1C paftasında 506900-507200 yatay, 4475500-

4475700 dikey koordinat değerleri arasındaki 240 nolu parselde bulunan İmar Yolunun yeniden 

düzenlenmesi imar planı tadilatı talebinin İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda 

kabulüne yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 11- İlçenin GOP mahallesi H36A-11C-4B paftasında 502900-503200 yatay,4469200-

4469600 dikey koordinat değerleri arasındaki Rekreasyon Alanının KKÇA olarak düzenlenen imar 

planı tadilatı talebinin İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda kabulüne yapılan açık 

işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 12- İlçenin Mimar Sinan mahallesi H36A-12A-4B paftasında 504800-505000 yatay, 

4471900-4472100 dikey koordinat değerleri arasındaki, 15 ada 2 ve 3 nolu parsellerde bulunan 

Trafo Alanının yeniden düzenlenmesi imar planı tadilatı talebinin İmar Komisyonunun uygun 

görüşü doğrultusunda kabulüne yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi.  

 13- İlçenin Mimar Sinan mahallesi H36A-12A-4A paftasında 504500-504700 yatay, 

4472200-4472400 dikey koordinat değerleri arasındaki 352 nolu parselde Trafo Alanı olarak 

düzenlenen imar planı tadilatı talebinin İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda 

kabulüne yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 14- İlçenin GOP mahallesi H36A-11C-2D ve H36A-11C-2C  paftalarında 503500-503800 

yatay, 4470100-4470300 dikey koordinat değerleri arasındaki KKÇA’nın yeniden düzenlenmesi 

imar planı tadilatı talebinin İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda kabulüne yapılan 

açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 
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 15- İlçenin Kazım Karabekir mahallesi H36A-12C-1A paftasında 506500-506900 yatay, 

4470700-4471000 dikey koordinat değerleri arasındaki Park Alanın Terminal Alanı olarak 

düzenlenen imar planı tadilatı talebinin İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda 

kabulüne yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 16- Belediye sınırları içerisinde bulunan gayrimenkul üzerine ihtiyaç halinde  mülkiyet 

sahibinin başvurusu ile basit baraka, garaj, malzeme deposu v.b inşaatların inşaat ruhsatı 

gerektirmeyen yapılar sınıfında değerlendirilmesi (Kenar uzunlukları 4.00 mt yi, yüksekliği 2.50 

mt yi geçmeyecek, sökülüp, takılabilen istenildiğinde kaldırılabilen özelliğe sahip, imar 

mevzuatına uygun ve belediye teknik elemanlarının tespit ettikleri alana yaptırılacak) ve Belediye 

izni ile yapılabilmesinin İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda kabulüne yapılan açık 

işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 17- İlçenin Cumhuriyet mahallesi H36A-12A-2D ve H36A-12A-3A paftalarında 505300-

505500 yatay, 4472500-4472600 dikey koordinat değerleri arasındaki, 566 ada 1, 2, 3, 4 nolu 

parsellere isabet den imar yolunun yeniden düzenlenmesi plan tadilatı talebinin Belediyemiz 

Komisyonunca uygun görülmemiştir. Talebin reddine yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle 

karar verildi.   

 18- İlçenin Nurkavak mahallesi H36A-12A-3D paftasında 505600-505800 yatay, 4471500-

4471700 dikey koordinat değerleri narasındaki 361 ada 23, 31,32, 33 nolu parsellere isabet eden 

imar yolunun yeniden düzenlenmesi plan tadilatı talebinin Belediyemiz Komisyonunca uygun 

görülmemiştir. Talebin reddine yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi.   

 

KARAR NO 7: Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin GörüĢülmesi;  
 Turhal Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği Belediye Meclisimizce 23 madde olarak 

hazırlanmış olup, yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

AMAÇ 

MADDE 1- 

Bu Yönetmeliğin amacı; Turhal Belediyesince kurulacak  Gençlik Meclisi’nin kuruluşunu, çalışma 

ilkelerini, esas ve usullerini belirlemektedir. 

KAPSAM 

MADDE 2- 

Bu Yönetmelik, Turhal Belediyesi Gençlik Meclisi ve Belediyenin ilgili birimlerini  kapsar. 

DAYANAK 

MADDE 3-    

Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

TANIMLAR 

MADDE 4-   

Bu Yönetmelikte geçen; 

Belediye: Turhal Belediyesini, 

BaĢkanlık : Turhal Belediye Başkanını, 

Gençlik Meclisi: Turhal Belediyesi Gençlik Meclisini, 

Gençlik Platformu: Gençlik Meclisine üye olmak için müracaat eden bütün gençleri, 

Genel Kurul: Gençlik Meclisi Genel Kurulunu, 

BaĢkanlık Divanı: Gençlik Meclisini sevk ve idare eden Gençlik Meclisi Organını, 

Komisyon: Genel Kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Gençlik Meclisi 

organını, 

Seçim Komisyonu: Gençlik Platformunda gençler arası seçimi organize eden  komisyonu, 

DanıĢman : Turhal Belediye Başkanlığınca gençlere yardımcı olmak üzere görevlendirilenler 

alanında uzman kimseleri, 

ifade eder. 

GENÇLĠK MECLĠSĠNĠN AMACI 

MADDE 5-  

a) Gençlik Meclisi Turhal’da yaşayan gençlerin problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve 

çözümlerinde aktif rol almalarını, ülkenin, milletin, milli manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve 
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adetlerini gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktararak gelecek nesillere güvenle bakabilmelerini 

sağlamaktır. 

b) Gençlik Meclisi, aşağıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amaçlar; 

1) İlçe yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileri ve ilçe ile ilgili sorunların çözümünde rol 

almaları, 

2) Turhal için sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütmeleri 

3) Turhal gençliğini, ilçe düzeyinde ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek ve bu amaca uygun 

çalışmalar yapmalarını, 

4)  Girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkeye ve 

dünyaya yararlı kişiler olmalarını ve kişisel inisiyatiflerini geliştirmelerini, 

5) İlçenin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel hayatında rol almaları 

6) Dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerinin “ortaklık” bilinci içinde gelişmesi ve birlikte 

yaşama ve çalışma kültürünün kazanılması, 

7) Dinamizmini, enerjisini, bilgisini kullanabileceği ilgi alanları oluşturması ve bu konuda projeler 

geliştirip uygulaması, 

8) İnsan hakları, çevre bilinci, sürdürülebilir kalkınma, yönetişim gibi modern dünyada kabul 

edilen temel kavramların ve bu alanlarda toplumsal duyarlılık ve farkındalık geliştirmesi. 

9) Gençlik Meclisi, amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, 

ortaklıklar kurabilir, var olan projelere iştirakçi olabilir ve Belediye Meclisi onayı ile ayni ve nakdi 

destek taahhüdünde bulunabilir. Miting, forum, açık-kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar 

ve çeşitli etkinlikler düzenleyebilir. Belediye Meclisi aracılığıyla Belediye ve diğer kamu ve özel 

teşebbüs kurum ve kuruluşları için tavsiye kararları alabilir. Gençlik Meclisinin talep kararı ile 

ulusal veya uluslararası Gençlik ağları, platformları ve birliklerine üye olunabilir 

10) Belediyeye bağlı birimlere ve Belediye Meclisine tavsiyede bulunmak, 

11) İlgili konularda ve sosyal sorumluluk gereği diğer konularda kurum, kuruluşlarla, STK’larla 

her türlü işbirliği yapmak, 

 

GENÇLĠK MECLĠSĠ ÇALIġMA ĠLKELERĠ 

MADDE 6- 

Gençlik Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür ; 

1) Şeffaflık; Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün 

etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. 

2) Temsil; Gençlik Meclisi, yerel yönetişim sürecinde Turhal gençleri adına söz sahibidir, 

3) Cinsiyet Eşitliği; Gençlik Meclisi çalışmalarında kadın – erkek eşitliği esastır. Bütün 

organlarında temsilde bu dengenin sağlanmasına dikkat eder. 

4) Gönüllülük; Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden 

herhangi bir çalışma içerisine girmez. İlçe içerisinde gençlerde gönüllülüğün gelişmesini ve 

yayılmasını teşvik eder. 

5) Kişisel Gelişim; Gençlerin kişisel gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar ilçe 

gençliğinin sesini yükselterek ve her türlü politika oluşturma sürecinde gençlik boyutunun da 

dikkate alınmasını sağlar. 

6) Sosyal Sorumluluk; Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde gençlerin 

çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların 

takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar. 

7)Sürdürülebilirlik; Belediye Gençlik Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için 

kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer Belediye Gençlik Meclisleri ile iletişim kurar, ortaklık 

geliştirir ve güçlendirir. 
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8) Yönetişim; Gençlik Meclisi, iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent 

kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur. 

9) Ortaklık; Gençlik Meclisi çalışmalarının tümü başta Belediye Meclisi olmak üzere konuyla 

ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir. 

10)Aktif Katılım; Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde gençliğin karar alma aşamasında 

sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir gerekliliktir. Çalışmaların tümünü farklı 

fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir. Çalışmalara katılımda devamlılık ve 

gönüllülük esastır. 

11)Tarafsızlık; Gençlik Meclisi, tüm siyasi yapılara ve partilere eşit uzaklıkta ve tarafsızdır. Dil, 

din, ırk, etnik köken, felsefi düşünce ayrımcılığı yapmaz. Temel insan hak ve hürriyetleri, 

özgürlük, eşitlik, kardeşlik temelinde çalışmalarını yürütür. 

GENÇLĠK MECLĠSĠNĠN OLUġUMU 

MADDE 7- 

Gençlik Meclisi Turhal’da ikamet eden 15-30 yaş arası 25 asil,12 yedek üyeden oluşur. 

GENÇLĠK MECLĠSĠNĠN ORGANLARI 

MADDE 8- 

Gençlik Meclisi Genel Kurulu 

Gençlik Meclisi Başkanı 

Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı 

Gençlik Meclisi Komisyonlarından oluşur. 

GENÇLĠK MECLĠSĠ GENEL KURULU 

MADDE 9- 

Gençlik Meclisi seçilen Meclis Başkanı ve 25 üyeden oluşur. 

GENÇLĠK MECLĠSĠ BAġKANI 

MADDE 10 - 

Gençlik Meclisi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

1) Belediye Başkanı ile sürekli iletişim halinde olmak, Meclis çalışmaları hakkında bilgi vermek, 

2) Gençlik Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil etmek. 

3) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanına başkanlık etmek. 

4) Genel Kurul toplantılarını yönetmek. 

5) Gençlik Meclisi toplantı gündemlerini ve Genel Kurul gündemini Başkanlık Divanı ve Belediye 

Başkanı ile birlikte belirlemek. 

6) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı ile Gençlik Meclisi arasındaki koordinasyonu sağlamak, 

7) Gençlik Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumlu olmak; 

eylem ve işlemlerinde meclis üyelerinin görüş, öneri ve düşüncelerini dikkate almak. 

GENÇLĠK MECLĠSĠ BAġKANLIK DĠVANI 

MADDE 11 – 

Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı; 1 Meclis Başkanı,1 Meclis Başkanvekili, 2 Katip Üye, 6 Divan 

üyesi toplam 10 kişiden oluşur. 

GENÇLĠK MECLĠSĠ ÜYELĠK ġARTLARI VE SEÇĠM 

MADDE 12 - 

1) 15-30 yaşları arasında olmak, 

2) 18 yaşın altındakiler için velisinin muvafakati bulunması, 

3) Turhal’da ikamet etmek, 

4) Üyelik Başvuru Formunu doldurmuş olmak, 

5) Gençlik Platformuna iştirak etmiş olmak, 

GENÇLĠK MECLĠSĠ SEÇĠM ESAS USUL VE SÜRESĠ 

MADDE 13 - 

1-İlk kurulacak Gençlik Meclisi Başkanlığını Belediye Meclis Üyeleri İçinde en genç olan üye 

yürütür.  
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2-İlk kurulacak Gençlik Meclisi üyeleri Belediye Meclis Üyeliğinden Başkanlığa seçilen üye ile 

Belediye tarafından görevlendirilen Başkan yardımcısı veya danışman tarafından onay alanlar 

arasından seçilecektir. 

3-İlk Gençlik Meclisi kuruluşundan itibaren 2 yıl sürelidir. Her 2 yıl sonunda ocak ayının ilk 

haftası seçim yapılır. 

4-İkinci dönem ve devam eden dönemlerde Gençlik Meclisi aşağıdaki yönetmelik hükümlerine 

göre oluşturulacaktır. 

a) Gençlik Platformuna üye gençler arasından Meclis üyeliğine aday olanlar arasından en yüksek 

oyu alan 26 üye Gençlik Meclisine üye seçilirler. Gençlik Meclisi ilk genel kurul toplantısında 

Gençlik Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerini seçer. Gizli oylama ile en çok oyu alan üye 

Meclis Başkanı seçilir. 

b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu veya Başkanlık Divanı Toplantılarında aksi talep edilmedikçe 

açık oylama yapılır. 

c) Gençlik Meclisi Genel Kurulunca, ilk toplantıda meclis üyeleri arasından seçilecek Meclis 

Sekreteri ve komisyonlar oluşturulur. 

ç) Gençlik Meclisi Başkanlığına aday olacak kişilerde, en az 1 yıl Gençlik Meclisi üyesi olma şartı 

aranır. 

GENÇLĠK MECLĠSĠ ÇALIġMA YERĠ VE ZAMANI 

MADDE 14 – 

1-Gençlik Meclisi ayda 1 kere, her ayın ilk haftası toplanır. 

2-Gençlik Meclisi toplantılarını Belediye Meclis toplantı salonunda yapar. 

3-Başkanlık Divanı Gençlik Meclisi Başkanının uygun gördüğü mekânda her hafta toplanır. 

4-Gençlik Meclisi Başkanın uygun görüşüyle olağanüstü toplanır. 

GENÇLĠK MECLĠSĠ ÜYELĠĞĠNĠN SONA ERMESĠ  

MADDE 15-  

Gençlik Meclisi üyeliği, gencin 30 yaşından gün alması veya gençlik meclisi yönetmelik 

hükümlerine aykırı hareket etmesi veya üst üste üç meclis oturumuna mazeretsiz olarak 

katılmaması üzerine meclis kararı ile sona erer. Yerine seçimlerde en çok oy alan sıradaki yedek 

üye alınır. 

 

GENÇLĠK MECLĠSĠ ORGANLARININ ÇALIġMASI 

MADDE 16-  

Gençlik Meclisinin çalışma düzeni, meclis organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve 

meclis organlarının çalışma esasları gençlik meclisi tarafından bu yönetmelik hükümlerine aykırı 

olmamak üzere hazırlanacak Yönerge ile belirlenir. 

GENÇLĠK MECLĠSĠ SEKRETERYASI 

MADDE 17-  

Meclis çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarda sekretarya, idari ve bürokratik işlemler Basın 

Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülür. 

DANIġMANLIK VE REHBERLĠK 

MADDE 18-  

Gençlerin çalışmalarında yardımcı olmak üzere belediyece danışmanlar ve rehberlik yapacak 

uzmanlar görevlendirilebilir ve gerekirse bu amaç için hizmet alımı yapılabilir.   
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GENÇLĠK MECLĠSĠNĠN MALĠ YAPISI 

MADDE 19-  

Belediye, Gençlik Meclisine bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve 

destek sağlar. Belediyeye ait araç ve gereçlerin, toplantı salonu vb. yerlerin ücretsiz tahsis edilmesi 

sağlanır. Gençlik meclisi, her türlü ivazsız bağış kabul edebilir.    

YÜRÜRLÜLÜK 

MADDE 20-  

Bu Yönetmelik, meclis kararının kesinleşmesini takip eden günde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

MADDE 21-  

Bu Yönetmelik hükümlerini, Turhal Belediye Başkanı ve Gençlik Meclisi Komisyonu yürütür. 

GENÇLĠK MECLĠSĠ ADRESĠ 

MADDE 22 – 

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Prof.Dr. Necmettin Erbakan Kültür 

Merkezi Kat 1 

GENÇLĠK MECLĠSĠNĠN FESHĠ 

MADDE 23- 

Gençlik Meclisinin amacına uygun faaliyetlerde bulunamayacağı tespit edildiğinde Belediye 

Başkanının teklifi ile Belediye Meclisi tarafından fesih edilir. 

 

KARAR NO   8 : ATM Yerlerinin Kiralanması; 
 İlçemiz sınırları içerisinde Kent Estetiği ve Düzenli Şehircilik çalışmaları doğrultusunda 

tüm banka ATM’ lerinin yerleşimleri ile ilgili olarak çevremiz yapısına uyumlu araç ve yaya 

hareketlerini engellemeyen 5378 Sayılı Engelliler hakkında kanuna göre tasarımı yapılmış, çoklu 

ATM platformları oluşturup, vatandaşlarımızın tek noktadan daha fazla hizmet almasını sağlamak 

amacıyla İlçemizdeki bankamatik (ATM) yerlerinin toplu olarak bir yere toplanması ve yeni yerler   

tespit edilerek ve bu alanlara yerleştirilip (10) yıla kadar kiraya verilmesi için Belediyemiz 

Encümenine yetki verilmesine yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi.  

 

KARAR NO  9: Ġmar Plan Tadilat ve Talepleri;  

 1-İlçenin Celal mahallesi 272 ada 69 nolu parselin bir kısmı imar yoluna isabet ettiğinden 

imar yolunun kaldırılması talebinin İmar Komisyonuna sevkine yapılan açık işaretli oylamada 

oybirliğiyle karar verildi. 

 2-İlçenin Celal mahallesi 272 ada 67 nolu parselin bir kısmı imar yoluna isabet ettiğinden 

imar yolunun kaldırılması talebinin İmar Komisyonuna sevkine yapılan açık işaretli oylamada 

oybirliğiyle karar verildi. 

 3-ilçenin Cumhuriyet mahallesi 12 ada 60 ve 61 nolu parseller için imar yolu açılması 

talebinin İmar Komisyonuna sevkine yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 4-İlçenin Güneş mahallesi 201 ada 48 nolu parsele isabet eden imar yolunun kaydırılması 

talebinin İmar Komisyonuna sevkine  yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 5-İlçenin Hamide köyü 208 ada 1 ve 2 nolu parsellere isabet eden kadastro yolunun imar 

yolu olarak düzenlenmesi ve arsa içerisinden geçen 10m’lik imar yolunun kaydırılması talebinin 

İmar Komisyonuna sevkine yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 6-İlçenin Varvara mahallesi 444 ada 63 nolu parselin Konut Alanı olarak düzenlenmesi 

talebinin İmar Komisyonuna sevkine yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 7-Arzupınar  köyü içerisinde Tokat Turhal Kara Yolu üzerinde bulunan 174 ada 10 nolu 

(362.750m2) ve 116 ada 1 nolu (137.395m2) parselleri içeren alanın Yaş Meyve ve Sebze Hali, Et 

Entegre Tesisi ve Hayvan Pazarı yapmak amacı ile Turhal Belediyesi Mücavir Alan içerisine 

alınması talebinin İmar Komisyonuna sevkine yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar 

verildi. 

 

KARAR NO  10: Belediye BaĢkanı YurtdıĢı Görevlendirilmesi; 
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 Bölgemizin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Belediyemizin programında tarım ve 

hayvancılığı verimli hale getirerek, modernleştirip bölgemizin kalkınmasının sağlanması 

amaçlanmıştır. 

 Tarım ve hayvancılığı modern şekilde yapan Avrupa ülkelerinden Avusturya, Almanya, 

Macaristan ve bazı ülkelerde araştırma ve inceleme yapmak için Belediye BaĢkanı Yılmaz 

BEKLER’ in 18-19-20-21 Ocak 2015 tarihleri arasında yurt dışı seyahatine katılmasına, yapılan 

açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

   

KARAR NO  11: ĠĢçi Ücret ArtıĢları Ġçin Belediye BaĢkanına Yetki Verilmesi; 

 Belediyemiz ve Tüm Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası ( Belediye-İş ) 

arasında imzalanmış bulunan 15.12.2012 - 14.12.2014 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi, 2822 

Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 6. maddesi uyarınca 15.12.2014 tarihinden 

itibaren hizmet akdine dönüşmüştür.  

Belediye Başkanlığımızla  yeni dönemde akdedilecek toplu iş sözleşmesiyle ilgili yetki ihtilafı söz 

konusu olup; konu yargıya intikal etmiştir. Yetkili Sendikanın HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı 

Hizmet - İş Sendikası mı yoksa TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Belediye İş Sendikası mı 

olduğu yargılama süreci sonrasında belli olacaktır. Yargılama  

sürecinin uzun sürmesi ve bu sürede işçilerin ücret zammı alamaması, çevre belediyelerin toplu iş 

sözleşmesi görüşmelerine başlamış olması gibi faktörlerin iş barışını bozacağı, çalışma 

performansı ve hizmet kalitesini olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir.  

Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerin halen almakta oldukları ücretlerin, ekonomik koşullar ve 

enflasyon karşısında reel olarak sürekli eridiği gibi, çevre belediyeler ve kurumların sözleşme 

yapmaları halinde, yetki uyuşmazlığında bulunan sendikaya üye işçilerimizin maaşları sözleşme 

imzalayan sendikalara üye işçilere oranla düşük kalacaktır. Bu durum "EĢit iĢe eĢit ücret" 

ilkesinde karşılığını bulan adalet anlayışına ters düşmekte ve çalışanlar arasında menfi tesir 

meydana getirmektedir. 

 Yetki tespiti ile ilgili yargılama kararı oluşmadan, belediyemizde toplu iş sözleşmesi 

yapılamayacağından; işçilerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, yargı süreci sonrası yapılacak 

olan toplu iş sözleşmesine kadar geçerli olmak üzere; 

 2015 yılı ilk 6 ay ve ikinci 6 ay ücret zamlarının belirlenerek ödenmesi için Belediye BaĢkanı 

Yılmaz BEKLER' e yetki verilmesine yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi    

     

 

KARAR NO  12: Kocakavakavak Limited ġirketi Kredi Almaya Yetki Verilmesi; 

 Belediyemiz Meclisinin 05.06.2014 tarih ve 6 sayılı kararı ile KOCAKAVAK Ltd.Şti 

belediyemiz iştiraki olarak hizmete başlamıştır. 

KOCAKAVAK Ltd.Şti faaliyetlerini yürütmesi ve genişletilmesi için teminat vermeye, almaya ve 

kredi kullanması için Belediyemiz Meclisinin, iştirakimiz olan KOCAKAVAK Ltd.Şti’ ne yetki 

verilmesine yapılan açık işaretli oylamada oy çokluğuyla kabul edildi.    

 

KARAR NO  13:  ġirketlerin Projelerine Katılmak Üzere Belediye BaĢkanına Yetki      

                               Verilmesi; 

 Kurulmuş ve kurulacak olan özel ya da çoğunluğu kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan 

şirket ile belediyemizin ortaklaşa projeler yürütebilmesi için Belediye BaĢkanı Yılmaz 

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

 

KARAR NO  14: Sokak Ġsmi DeğiĢikliği; 

 Hamam Mahallesi Gevrekoğlu Sokak İsminin ġehit Hakan SEZER Sokak olarak 

değiştirilmesine yapılan açık işaretli oylamada oy çokluğuyla karar verildi. 

 

 Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından iyi dilek ve temennilerle oturum 

kapatıldı. 
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Yılmaz BEKLER                                  Osman KUġ                               Celalettin ÖZKAPLAN 

Belediye BaĢkanı                                   Katip Üye                                         Katip Üye 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


