
 

 

 

 

T.C. 

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 20. MADDESİ GEREĞİNCE TOPLANILARAK 

ALINAN 2021/HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI 

 

Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince, 

02.06.2021 Çarşamba günü saat 15:30’da Belediye Başkanlığı toplantı salonunda Belediye Başkanı 

Veysel ŞAHİN’in başkanlığında, Meclis Üyeleri; Recep Samet ÇETİN, İhsan ASLAN, Atakan 

ARSLAN, Adem CAN, Doğan TÜRKOĞLU, Beytullah YILMAZ, Basri ÖZDEMİR, ve Cafer 

YAMAN’ın katılımları ile 2021/HAZİRAN ayı Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı. 

Meclis Üyesi Saime DEMİR toplantıya mazeretsiz olarak katılmadı. 

          Yoklama yapıldı. Meclis Toplantı çoğunluğunun sağlandığı görüldü. Meclis 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.  

2021/MAYIS 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 olmadığı görüldü. 

 

2021/HAZİRAN ayı meclis toplantısı Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

 

 

KARAR NO:73 

TÜRKELİ BELEDİYE MECLİSİ İSRAİL’İ KINAMA MESAJI 

 

KONU: Türkeli Belediye Başkanlığı’nın. 27.05.2021 tarihli ve E-1232 sayılı yazısı ile; 
Türkeli Belediye Meclisi olarak, Filistin Halkına destek verilmesi amacıyla Terör Devleti İsrail’in 

kınanması ve basın açıklaması yapılması. 

KARAR: Türkeli Belediye Meclisi olarak hazırlanan, zalim İsrail’in işgali altındaki masum 

sivillere yönelik gerçekleştirdiği kanlı saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için, karar 

ekindeki Türkeli Belediye Meclisi İsrail’i Kınama Mesajının meclisimizde basın önünde okunması için 

oylamaya sunuldu ve İsrail’i Kınama Mesajının Basın Açıklaması şeklinde okunması oy birliği ile kabul 

edildi ve karar ekinde bulunan Türkeli Belediye Meclisi İsrail’i Kınama Mesajı Basın açıklaması 

şeklinde meclisimizde okundu.  

 

 

KARAR NO:74 

İMAR TADİLATI 

 

 

KONU: Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 2021/71 nolu kararı ile imar 

komisyonuna havale edilen; İlçemiz Gemiyanı Mahallesi 62 ada 163 ve 164 nolu parseller ile 

Gemiyanı Mahallesi 64 ada 66 parsele ilişkin olarak hazırlanan imar tadilat dosyasına ilişkin İmar 

Komisyonu Raporunun görüşülmesinde; 

KOMİSYON RAPORU: Türkeli Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarih ve 2021/71 sayılı 

karar no’lu ve oy birliği ile Komisyonumuza havale edilmiş olan, İlçemiz Gemiyanı Mahallesi 62 ada 

163 ve 164 parsel ile Gemiyanı Mahallesi 64 ada 66 parsele ilişkin olarak hazırlanan imar tadilat 

dosyası ile ilgili gündem maddesi hakkında yapılan inceleme ve çalışmalarımız neticesinde; 

İlçemiz içme suyu temini için yapımı düşünülen şebeke yenileme çalışmaları projesinde 

yerleri belirlenen su deposu alanlarının kamulaştırma ve tahsis çalışmaları için imar planında yeşil alan 

olan 62 ada 163 ve 164 nolu parsellerin acil kamulaştırma ve ormana ait Gemiyanı Mahallesi 64 ada 66 

nolu parselin tahsisi işlemi için imar planında bu alanların B.H.A alanı olarak revize edilmesi 

gerekmektedir. Denilmektedir. 



Bahse konu su depolarının yerlerinin İller bankası anonim şirketi Samsun Şubesi tarafından 

hazırlatılan projeler ile uygun yerinde belirlendiği, su depolarının yerlerinin değiştirildiğinde tüm içme 

suyu alt yapı projelerinin değiştirilmesi gerektiği öğrenilmiştir. Bu nedenle su depolarının projede 

belirtilen yerlere yapılmasının önem arz ettiği tespit edilmiştir. Bu hususta su deposu yapılması 

amacıyla yapılacak plan tadilatının mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin usul ve esaslarına uygun 

olacak şekilde yapılması gerektiği, azaltılan yeşil alan miktarının uygun yerden karşılanması gerektiği, 

3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliklerine uygun olacak şekilde çalışmaların yapılması gerektiği 

kararlaştırılmış, ilçemizin en büyük problemlerinden olan içme suyu sorununun çözümü için yapılacak 

su depolarına yer sağlamak amacıyla yapılacak plan tadilatları komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

KARAR: Türkeli Belediyesi’nin artan nüfusunun ihtiyaçlarına yönelik olarak içme suyu 

hizmetlerinin yenilenmesi, hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda 

imar planı değişikliği ile İçmesuyu Depolama Tesisleri Alanı (BHA) tesis edilmek istenmiştir. 

Yapılması düşünülen su deposu ile şehir şebeke sistemine katkı sağlanarak, günümüz standartlarına 

uygunluk sağlanması amacıyla; 17.05.2021 tarih ve 2021/71 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna 

havale edilen; bahsi geçen İmar Tadilatı Dosyasına ilişkin, 22.05.2021 tarih ve 14 karar nolu İmar 

Komisyonu Raporu, Belediye ve Meclis Başkanı Veysel ŞAHİN tarafından okunduğu şekliyle 

oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda komisyon raporu Gemiyanı Mahallesi 64 ada 66 

parselde yapılması düşünülen tadilat hariç, oy birliği ile kabul edilerek İlçemiz Gemiyanı Mahallesi 

E32-B-07-B 1/5000 ve E32-B-07-B-1-C  1/1000 ölçekli paftalarda yer alan 62 ada 163 ve 164 nolu 

parsellere ilişkin imar tadilatının, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına; 

  

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

KARAR NO:75  

İLÇEMİZ GENELİNDE YAPILAN İNŞAATLARDA  

PAZAR GÜNLERİ ÇALIŞILMAMASI 

 

 

KONU: Belediye Başkan Yardımcısı İhsan ASLAN’ın gündem dışı madde olarak meclis 

gündemine alınması için sunduğu ve gündemin 8. Maddesi olarak meclis gündemine alınan 

önergenin görüşülmesinde;  

İMAR KOMİSYONU RAPORU: Türkeli Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarih ve 2021/72 

sayılı karar no’lu ve oy birliği ile Komisyonumuza havale edilmiş olan, ilçemiz genelinde yapılan 

inşaatlarda Pazar günü çalışılmaması ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeler neticesinde; 

Türkeli ilçe sınırları içerisinde gerçekleşecek olan inşaat faaliyetlerinin, Yaz sezonuna denk 

gelen 15 Mayıs ve 15 Ekim tarihleri arasında Pazar günü öğlen saat 12.00’de başlayıp akşam saat 

20.00’de bitecek şekilde, hafta içi ve cumartesi günleri sabah saat 07.00’de başlayıp akşam saat 

22.00’de bitecek şekilde inşaat faaliyetlerinin uygulanmasına, 

Kış sezonuna denk gelen 16 Ekim ile 14 Mayıs tarihleri arasında Pazar günü öğlen saat 

12:00’de başlayıp akşam saat 17.00’de bitecek şekilde, hafta içi ve cumartesi günleri sabah saat 07.00 

de başlayıp akşam saat 22.00 de bitecek şekilde inşaat faaliyetlerinin uygulanmasının uygun olacağı 

kanaatine varılmıştır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU: Türkeli Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 

tarih ve 2021/72 sayılı karar no’lu ve oy birliği ile Komisyonumuza havale edilmiş olan, ilçemiz 

genelinde yapılan inşaatlarda, Türkeli Belediye Meclisi’nin belirlemiş olduğu inşaat faaliyetleri ile 

ilgili çalışma, gün ve saatlerine uymayanlar ile ilgili gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak para cezası 

bedelleri ile ilgili yapılan değerlendirmelerimiz neticesinde; 

Türkeli Belediye Meclisi’nin belirlemiş olduğu inşaat faaliyetleri ile ilgili çalışma gün ve 

saatlerine uymayan Gerçek kişilere 500,00 Türk Lirası, Tüzel kişilere ise 4.000,00 Türk Lirası para 

cezasının uygulanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

KARAR: İlçemiz genelinde yapılan inşaatlarda pazar günü çalışılmaması ve yaptırım 

yapılabilmesi ile ilgili; 22.05.2021 tarih ve 13 nolu İmar Komisyonu Raporu ile 22.05.2021 tarih ve 9 

nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunu Belediye ve Meclis Başkanı Veysel ŞAHİN ayrı ayrı 

oylamaya sundu ve yapılan oylama sonucunda, 22.05.2021/13 nolu İmar Komisyonu Raporu ve 

22.05.2021/9 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edilerek; 

Türkeli ilçe sınırları içerisinde gerçekleşecek olan inşaat faaliyetlerinin, Yaz sezonuna denk 

gelen 15 Mayıs ve 15 Ekim tarihleri arasında Pazar günü öğlen saat 12.00’de başlayıp akşam saat 



20.00’de bitecek şekilde, hafta içi ve cumartesi günleri sabah saat 07.00’de başlayıp akşam saat 

22.00’de bitecek şekilde inşaat faaliyetlerinin uygulanmasına, 

Kış sezonuna denk gelen 16 Ekim ile 14 Mayıs tarihleri arasında Pazar günü öğlen saat 

12:00’de başlayıp akşam saat 17.00’de bitecek şekilde, hafta içi ve cumartesi günleri sabah saat 07.00 

de başlayıp akşam saat 22.00 de bitecek şekilde inşaat faaliyetlerinin uygulanmasına, 

 Türkeli Belediye Meclisi’nin belirlemiş olduğu inşaat faaliyetleri ile ilgili çalışma gün ve 

saatlerine uymayan gerçek kişilere 500,00.- TL.(BEŞYÜZ LİRA), Tüzel kişilere ise 4.000,00.-TL. 

(DÖRTBİN LİRA) para cezasının uygulanmasına; 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

KARAR NO:76 

BELEDİYEMİZ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT MESKENİN SATIŞI 

 

KONU: Fen İşleri Müdürlüğü’nün, 26.05.2021 tarihli ve E-1220 sayılı yazısı ile; 

Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait, Düzler Köyü, Yalı Düzü mevkii 101 ada 1 numaralı parselde kayıtlı 

meskenin, 2886 sayılı kanun hükümlerince satılabilmesinin görüşülmesinde; 

KARAR: Fen İşleri Müdürlüğü’nün, 26.05.2021 tarihli ve E-1220 sayılı yazısı ile; 

Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait, Düzler Köyü, Yalı Düzü mevkii 101 ada 1 numaralı parselde kayıtlı 

meskenin, 2886 sayılı kanun hükümlerince satılabilmesi ile ilgili gündem maddesinin Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesine; 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

KARAR NO:77 

(III) SAYILI CETVEL DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ(MEMUR) 

 

KONU: Belediye Başkanı Veysel ŞAHİN tarafından 2021/Haziran ayı meclisinde 

görüşülmek üzere, 27.05.2021 tarihinde havale edilen, 27.05.2021 tarihli Fen İşleri Müdürü Yüksel 

ÖZCAN’ın hak kaybı ile ilgili dilekçesinin görüşülmesinde;  

KARAR: 2021/Nisan ayı meclisimizde alınan kararla 1. Dereceli Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Kadrosunun iptal edilerek, 4. Dereceli Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosu ihdas edilmiş ve 2. Dereceli 

Fen İşleri Müdürlüğü kadrosu iptal edilerek 3. Dereceli Fen İşleri Müdürlüğü kadrosu ihdas edilmiştir. 

Bu değişiklikle beraber Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü Murat ÖZCAN ve Fen İşleri Müdürü 

Yüksel ÖZCAN hak kaybına uğramıştır. Hak kayıplarının düzeltilmesi yönünde meclisimizde yapılan 

müzakereler neticesinde, 3 dereceli 1 adet 11050 unvan kodlu GİH sınıfında bulunan Fen İşleri Müdürü 

kadrosunun iptal edilerek, yerine 1 adet 2 dereceli 11050 unvan kodlu GİH sınıfında bulunan Fen İşleri 

Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine,  

 4 dereceli 1 adet 11123 unvan kodlu GİH sınıfında bulunan Mali Hizmetler Müdürü 

kadrosunun iptal edilerek, yerine 1 adet 1 dereceli 11123 unvan kodlu GİH sınıfında bulunan Mali 

Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine ve karar ekinde bulunan III Sayılı Dolu Kadro 

Değişiklik(Memur) Cetvelinin onaylanmasına; 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

  Veysel ŞAHİN     Recep Samet ÇETİN          İhsan ASLAN 

           Belediye Başkanı                     Meclis Kâtibi                       Meclis Kâtibi 

            Meclis Başkanı       

 

 

 


