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TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 20. MADDESİ GEREĞİNCE TOPLANILARAK ALINAN 

MECLİS KARARLARI 

1.BİRLEŞİM 

 

    

Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, 04.09.2020 Cuma 

günü saat 15:00 de Belediye Başkanlığı toplantı salonunda, Belediye Başkanı Veysel ŞAHİN’in 

Başkanlığında, Meclis Üyeleri; İhsan ASLAN, Atakan ARSLAN, Recep Samet ÇETİN, Doğan 

TÜRKOĞLU, Adem CAN, Saime DEMİR ve Cafer YAMAN’ın katılımları ile 2020/EYLÜL ayı Meclis 

Toplantısı 1. Birleşimini yapmak üzere toplandı. 

Meclis Üyeleri Basri ÖZDEMİR ve Beytullah YILMAZ mazeretsiz olarak toplantıya katılmadı.   

          Yoklama yapıldı. Meclis Toplantı çoğunluğunun sağlandığı görüldü. Belediye Başkanı Veysel 

ŞAHİN; “Meclis Üyelerimizi ve toplantıda izleyici olarak bulunanları Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızı 

okumaya davet ediyorum.” Dedi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız 

uğruna canını feda eden şehitlerimizin manevi huzurunda, Saygı Duruşunda bulunularak İstiklal Marşımız 

okundu. 2020/TEMMUZ ayı meclis toplantısında tutulan Meclis Tutanağı meclis üyelerince incelendi. 

Meclis Tutanağında maddi hata olmadığı oy birliği ile onaylandı.  

           Gündem dışı öneri olup olmadığı soruldu. Gündem dışı öneri olduğu görüldü. 

 

GÜNDEM DIŞI OLARAK: 

 

1- Belediye Meclis Üyesi ve Başkan yardımcısı İhsan ASLAN’ın 02.09.2020 tarihli ve 1930 

sayılı yazısı ile, İlçemiz Gemiyanı mahallesinde bulunan 1/5000 lik E-32-B-02-C paftasının 

gündem dışı görüşülmesi ile ilgili olarak verdiği önergenin meclis gündemine alınması için 

yapılan oylamada, gündem dışı madde oy birliği ile gündemin 20. maddesi olarak meclis 

gündemine alındı. 

2- Meclis Üyesi İhsan ASLAN’ın gündem dışı olarak; İlçemizde Yüksekokulun açılması ile 

birlikte, öğrencilerin ilçemizdeki Yüksekokulu tercihi hususunda yoğun talepleri 

neticesinde, barınma ihtiyacını karşılamak maksadıyla belediyemiz bünyesinde öğrenci 

yurdu kiralamak, öğrenci yurdu yapmak, öğrenci yurdu işletmek ve öğrencilerin temel 

ihtiyacı olan barınma sorununun çözümü hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını, bu 

meyanda gerekli kararların alınması için yazılı olarak verdiği önergenin meclis gündemine 

alınması için yapılan oylamada, gündem dışı madde oy birliği ile gündemin 21. maddesi 

olarak meclis gündemine alındı. 

3- Meclis Üyesi İhsan ASLAN’ın gündem dışı olarak; Türkeli Belediyesi TÜRKBEL Sosyal 

Hizmetler Turizm Balıkçılık Tarım ve Spor, İnşaatçılık İktisadi İşletmesi Müdürlüğü 

bünyesinde faaliyet gösteren Türkeli Belediyesi Misafirhanesi, misafirhane ücret tarifesinin 

belirlenmesi ile ilgili olarak verdiği önergenin meclis gündemine alınması için yapılan 

oylamada, gündem dışı madde oy birliği ile gündemin 22. maddesi olarak meclis gündemine 

alındı. 

4- Meclis Üyesi İhsan ASLAN’ın gündem dışı olarak; İlçemize su şebeke hattından gelen 

suyun musluklarımızdan içilemeyecek durumda olmasından dolayı 06.04.2019 tarih ve 

2019/30 sayılı Belediye Meclisimizin kararı ile su ücretlerinin yeni tarifesi 1 krş olarak 

belirlenmişti. Bu tarihten sonra bu sıkıntıların giderilmesi için yapmış olduğumuz 

çalışmalar sonucunda ilçemizin su şebekesinde iyileştirmeler yapılarak temiz su ihtiyacının 

ve yeni su kaynakları açılarak İlçemizin yeterli su ihtiyacını karşılama yönünde artık nihai 

sonuca ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, artık ilçemizde halkımızın kullanacağı 

kaynak ve temiz su sıkıntısı yaşanmayacağından dolayı, su ücretlerinin 06.04.2019 

tarihinden önce kullandığımız su ücreti tarifesine göre yeniden düzenlenmesi için, yazılı 

olarak verdiği önergenin meclis gündemine alınması için yapılan oylamada, Gündem dışı 

madde oy birliği ile gündemin 23. maddesi olarak meclis gündemine alındı. 

 



 

 

 

 

5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 

68/B Maddesinin c bendi ve 76. Maddeleri gereği Kurumumuzda asaleten yapılan 

atamalarla ilgili meclise bilgi verilmesi için Türkeli Belediye Başkanlığı’nın yazısının meclis 

gündemine alınması için yapılan oylamada, gündem dışı madde oy birliği ile gündemin 24. 

maddesi olarak meclis gündemine alındı. 

 

  

2020/EYLÜL ayı Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

 

 

GÜNDEM NO:2 

KARAR NO:77  

 

     AYANDON C TİPİ MESİRE YERİ ORTAKLIĞINDAN ÇIKILMASI 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.08.2020 tarihli ve 1867 sayılı yazısı ile; Türkeli Kültür 

Turizm Eğitim Spor ve  Yardımlaşma Derneği İktisadi İşletmesi tarafından Türkeli Orman İşletme 

Müdürlüğünden 10 (ON) yıllığına kiralanarak, 04.05.2015 Tarihli 2015-39 Karar numaralı meclis kararına 

istinaden %40 ortak edilen Ayandon C Tipi mesire yeri ortaklığından çıkılması ile ilgili gündem maddesi 

hakkında Yapılan oylamada gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği 

ile karar verildi. 

 

 

GÜNDEM NO:3 

KARAR NO:78 

 

BAZ İSTASYONU KİRALAMA TALEBİ 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.08.2020 tarihli ve 1866 sayılı yazısı ile; Vodafone 

Telekomünikasyon A.Ş. 12.08.2020 tarihli dilekçesiyle, 22 Ada 23 parselde ki alanda  Yıllık 8.500 TL den 

peşin 85.000 TL ödeme yapılacak şekilde kiralama talebinde bulunmuştur. 22 ada 23 parseldeki alanın Baz 

istasyonu olarak Kiralama talebi ile ilgili gündem maddesi hakkında Yapılan oylamada gündem maddesinin 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

GÜNDEM NO:4 

KARAR NO:79  

 

İMAR PLANI 

(1/1000 ölçekli E-32-B-02-C Paftası) 

 

Belediye Meclis Üyesi ve Başkan yardımcısı İhsan ASLAN’ın 02.09.2020 tarihli ve 1930 sayılı 

yazısı ile, gündem dışı madde olarak oy birliği ile meclis gündemine alınan, İlçemiz Gemiyanı mahallesinde 

bulunan 1/5000 lik E-32-B-02-C paftası ile ilgili, Yapılan oylamada gündem maddesinin İmar Komisyonuna 

havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

GÜNDEM NO:5 

KARAR NO:80  

 

ÖĞRENCİ YURDU YAPMA, KİRALAMA VE İŞLETME 

 

Gündem dışı madde olarak oy birliği ile meclis gündemine alınan, İlçemizde Yüksekokulun açılması 

ile birlikte, öğrencilerin ilçemizdeki Yüksekokulu tercihi hususunda yoğun talepleri neticesinde, barınma 

ihtiyacını karşılamak maksadıyla belediyemiz bünyesinde öğrenci yurdu kiralamak, öğrenci yurdu yapmak, 

öğrenci yurdu işletmek ve öğrencilerin temel ihtiyacı olan barınma sorununun çözümü hususunda gerekli iş 

ve işlemlerin yapılmasını, bununla ilgili gerekli kararların alınması için yazılı olarak Meclis Üyesi İhsan 

ASLAN’ın verdiği önergenin görüşülmesi sonucu, Yapılan oylamada gündem maddesinin Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

GÜNDEM NO:6 

KARAR NO:81 

TÜRKELİ BELEDİYESİ MİSAFİRHANESİ ÜCRET TARİFESİ 

 

Meclis Üyesi İhsan ASLAN’ın gündem dışı olarak; Türkeli Belediyesi TÜRKBEL Sosyal Hizmetler 

Turizm Balıkçılık Tarım ve Spor, İnşaatçılık İktisadi İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 

Türkeli Belediyesi Misafirhanesi, misafirhane ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili olarak verdiği önergenin 

görüşülmesi sonucu, Yapılan oylamada gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 

oy birliği ile karar verildi. 

 

 

GÜNDEM NO:7 

KARAR NO:82 

SU ÜCRETLERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ 

 

Meclis Üyesi İhsan ASLAN’ın gündem dışı olarak; İlçemize su şebeke hattından gelen suyun 

musluklarımızdan içilemeyecek durumda olmasından dolayı 06.04.2019 tarih ve 2019/30 sayılı Belediye 

Meclisimizin kararı ile su ücretlerinin yeni tarifesi 1 krş olarak belirlenmişti. Bu tarihten sonra bu sıkıntıların 

giderilmesi için yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda ilçemizin su şebekesinde iyileştirmeler yapılarak 

temiz su ihtiyacının ve yeni su kaynakları açılarak İlçemizin yeterli su ihtiyacını karşılama yönünde artık 

nihai sonuca ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, artık ilçemizde halkımızın kullanacağı kaynak ve 

temiz su sıkıntısı yaşanmayacağından dolayı, su ücretlerinin 06.04.2019 tarihinden önce kullandığımız su 

ücreti tarifesine göre yeniden düzenlenmesi için, yazılı olarak verdiği önergenin görüşülmesi sonucunda, 

yapılan oylamada Meclis üyesi Doğan TÜRKOĞLU ret, diğer meclis üyeleri kabul oyu kullandılar. Gündem 

maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 

 

 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.ncı ve 15.maddelerine istinaden, 2. Birleşimini 

07.09.2020 Pazartesi günü saat 16:00’da yapmak üzere, 04.09.2020 tarihli olağan meclis toplantısına 

Belediye ve Meclis Başkanı Veysel ŞAHİN tarafından son verilmiştir.  

 

Meclis Tutanağı imza altına alınarak Meclis Toplantı Salonunun kapısına asıldı. 04.09.2020  

Saat:15:40 
 

 

     Veysel ŞAHİN        Recep Samet ÇETİN   Saime DEMİR 

               Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi     Meclis Kâtibi 

                Meclis Başkanı       

 


