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 Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarihi PerĢembe günü saat 14.
00

’da Meclis Toplantı Salonunda 

yapmıĢ olduğu Kasım ayına ait karardır. 

GÜNDEM :  

AçılıĢ, Yoklama, Saygı DuruĢu, Ġstiklal MarĢı 

 

1. Ġmar Plan Tadilat Talebinin GörüĢülmesi 

2. Ġmar Komisyon Raporunun GörüĢülmesi 

3. Geliri Geçim Standartlarının Altındaki VatandaĢlar Ġçin  

    Tip Proje Yapımı ve Harç Muafiyeti  

4. 2016 Yılı Ek Bütçesinin GörüĢülmesi  

5. 2017 Performans Programının GörüĢülmesi  

6. 2017 Yılı Ücret Tarifesinin GörüĢülmesi  

7. 2017 Yılı Bütçesinin GörüĢülmesi  

8. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun GörüĢülmesi  

9. TaĢınmaz Mal SatıĢı 

 10. TaĢınmaz Mal SatıĢı (SGK' ya Verilecekler) 

 11. TaĢınmaz Tahsisi Düzeltme 

 12. TaĢınmaz Mal Tahsisi 

 13. Nakdi Yardımın GörüĢülmesi (Abdulmuttalip MELEK) 

 14. Turhal Spor Kulübüne Nakdi Yardımın GörüĢülmesi  

EK GÜNDEM: 

15. Ġlçemiz Batı Kent Sitesindeki Parka H. Hüsamettin ALPAT  

      Ġsminin Verilmesi Talebinin GörüĢülmesi   

16. ġehit Kerem SAĞLAM Ġsminin Sokak veya Parka Verilmesi  

      Talebinin GörüĢülmesi   

17. Ġmara Aykırılıkların Ġmara Uygun Hale 

      Getirilip Getirilmeyeceğinin GörüĢülmesi 

18.Turhal Yeni Belediye Spor Kulübüne Nakdi Yardımın GörüĢülmesi 

 

 Yoklama yapıldı MHP Meclis Üyesi Halim ÇAKIRÇEKEN' in izinli olduğu, MHP meclis üyesi 

Eyüp TOP ve Ali Dursun ANAS' ın ise toplantıya katılmadığı görüldü. AçılıĢ konuĢması ve saygı duruĢunun 

ardından Ġstiklal MarĢı okundu. 

 Gündeme geçmeden önce Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne ait Batıkent sitesindeki parka 

H.Hüsamettin ALPAT isminin verilmesine iliĢkin tezkere 15.madde olarak, ġehit Kerem SAĞLAM isminin 

sokak veya parka verilmesine iliĢkin tezkere 16.madde olarak, imara aykırılıkların imara uygun hale getirilip 

getirilmeyeceğine iliĢkin tezkeresi de 17.madde olarak Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 

11.maddesi gereği meclis baĢkanı tarafından gündeme eklendi. Meclis BaĢkanı önerge olup olmadığını 

sordu. Ak Parti meclis üyeleri Celalettin ÖZKAPLAN, Celal YEL ve Nihat UÇAR' ın ortaklaĢa imzaladığı 

Turhal Yeni Belediye Spor  Kulübüne  nakdi yardımın görüĢülmesi ile ilgili yazılı öneri katip üye tarafından 

okundu ve meclis gündeminin 18. maddesi olarak görüĢülmesi oybirliği ile kabul edildi. BaĢka bir konu, 

önerge ya da dilekçe bulunmadığından  gündemin görüĢülmesine geçildi. 

  

KARAR NO 116: Ġmar Plan Tadilat  Talebinin GörüĢülmesi 

 



 1- Ġlçenin Kayacık Mahallesi 906 nolu parsele isabet eden 7 m' lik imar yolunun kaldırılması  

talebinin Ġmar Komisyonu’na sevkine, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 2-  Ġlçenin Kayacık Mahallesi 101 ada 1 nolu parsele isabet eden spor tesisi alanının kaldırılması 

talebinin Ġmar Komisyonu’na sevkine, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

  

KARAR NO 117: Ġmar Komisyon Raporunun GörüĢülmesi 

 

 1- Ġlçenin Mimar Sinan Mahallesi H36A-12A-1C ve H36A-12A-4B paftalarında 504 800 - 505 100 

yatay, 4 472 100 – 4 473 100 dikey koordinat değerleri arasında kalan ġehit Semih Balaban Caddesi' ne 

cepheli parseller mevcut Ģehir imar planında konut alanına isabet etmekte olup, söz konusu parsellerin 

konut+ticaret alanı olarak düzenlenen imar plan tadilatı talebi; ( UĠP PĠN: 382,123 NĠP PĠN:384,76 ) imar 

komisyonumuzca uygun görülmemiĢ olup; talebin reddi yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 2- Ġlçenin MareĢal Fevzi Çakmak Mahallesi H36A-12A-3D, H36A-12A-3B, H36A-12A-3C, H36A-

12B-4A paftalarında 505 700 - 506 500 yatay, 4 471 700 – 4 472 200 dikey koordinat değerleri arasında 

kalan 74,75,405,406,407,408,409,410,411 ve 412 nolu imar adaları A-2 konut alanı olarak planlanmıĢ olup, 

Nurkavak Caddesi'ne cepheli parseller A-4 konut alanı olarak düzenlenmiĢtir. Söz konusu imar adalarının 

Nurkavak caddesine cepheli parsellerinin de A-2 konut alanı olarak düzenlenen imar plan tadilatı talebi; 

(UĠP PĠN:382,124 NĠP PĠN:384,77 ) imar komisyonumuzca uygun görülmüĢ olup;talebin kabulü yapılan 

iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 3- Ġlçenin Kazım Karabekir Mahallesi H36A-12B-4C paftasında 507 200 - 507 400 yatay, 4 471 500 

– 4 471 600 dikey koordinat değerleri arasında kalan 753 ada 13, 23 ve 24 nolu parsellerde 18.madde 

uygulaması yapılmıĢ olup, Ģehir imar planında imar yoluna isabet etmektedir. Söz konusu parsellere isabet 

eden imar yolunun parsel sınırlarına göre yeniden düzenlenen imar plan tadilatı talebi; ( UĠP PĠN: 382,125 

NĠP PĠN:384,78 ) 18.madde uygulaması yapılmıĢ olan parsellerden yol, park vb. kesintilerin tekrar olarak 

yapılmaması gerektiğinden, parsellere isabet eden imar yolunun parsel sınırlarına göre yeniden 

düzenlenmesi; imar komisyonumuzca uygun görülmüĢ olup; talebin kabulü yapılan iĢaretle oylamada 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 4- Ġlçenin Hamam Mahallesi H36A-08D-4A, H36A-08D-4D ve H36A-08D-4C paftalarında 505 800 

- 509 100 yatay, 4 474 400 - 4 474 800 dikey koordinat değerleri arasında bulunan 85 ada 17, 18, 20, 21, 37, 

38, 39 nolu parsellerin bulunduğu imar adası mevcut Ģehir imar planında konut alanına isabet etmekte olup, 

söz konusu parsellerin bulunduğu imar adasının Tarım ve Hayvancılık tesisleri Alanı E:0.40 Yençok:9.50 m. 

olarak düzenlenen imar plan tadilatı talebi; ( UĠP PĠN:382,126 NĠP PĠN:384,79) imar komisyonumuzca 

uygun görülmüĢ olup;talebin kabulü yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 118: Dar Gelirli VatandaĢlara Proje ve Ruhsat ĠĢlemlerinin GörüĢülmesi  

 

 Ġlçemizde ikamet eden ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 60. maddesinin (i) bendinde tarif edilen 

dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz veya engelli vatandaĢlarımızdan; evi olmayanlar, evi doğal afetler 

sonucu hasar görenler, yangın nedeni ile kullanılmayacak duruma gelenler veya evi ekonomik ömrünü 

tamamlayanlar inĢaat yapmak amacı ile yapı ruhsatı almak için Belediyemize baĢvuranlardan; 

 a) VatandaĢın gelir durumu Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü tarafından araĢtırılması 

yapılır. 

 b) ĠnĢaası  yapılacak yere ait vaziyet durumu ve imar çapı Belediye Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 

tarafından düzenlenir. 

 c) ĠnĢaat bir katı ve 80 m² yi geçemez. 

 d)ĠnĢaat için Tip Proje Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanır. 

 e) Tüm bu iĢlemler için Ġmar ile ilgili ücretler alınmaz. 

 f) KiĢiler bu haklardan sadece bir kez yararlanır. 

 



 Önerisi katip üye tarafından okunduktan sonra öneri hakkında meclis baĢkanı meclis üyelerini 

kapsamlı Ģekilde bilgilendirdi. Tamamen sosyal amaçlı teklif olduğunu söyledi. MHP meclis üyesi Halit 

AYAN öneri hakkında söz alarak sosyal amaçla yapılan güzel bir proje olduğunu, faydalı olacağını, ancak 

vatandaĢın tespiti sırasında istihbaratın iyi yapılması gerektiğini, bu durumun vatandaĢ tarafından kötüye 

kullanılabileceğini söyledi. MHP meclis üyesi Ahmet YILMAZ vatandaĢın SSK ve vergi muafiyetinin olup 

olmadığını sordu ve vatandaĢın SSK ve vergisini kendisinin ödeyeceği söylendi. Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü' nün  önerisi  yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 119: 2016 Yılı Ek Bütçesinin GörüĢülmesi  

 Belediyemiz 2016 yılı bütçesinde ekim ayı sonunda 48.000.000,00 TL. si harcanmıĢ olup; kalan 

ödenek miktarının sene sonu itibariyle aĢılacağı öngörüldüğünden 8.000.000,00 TL ek ödenek verilmesi 

talebi; yapılan iĢaretle oylamada AK Parti meclis üyelerinin ve CHP meclis üyesi Suzi TÜRK' ün kabul 

oylarıyla oyçokluğuyla kabul edildi. 

 

KARAR NO 120: 2017 Performans Programının GörüĢülmesi  

 

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9 ve Kamu Ġdelerince Hazırlanacak 

Performans Programı hakkındaki yönetmeliğin 4-6-7 nci maddeleri gereği; 2017 mali yılına iliĢkin 

hazırlanan Ek’ teki Turhal Belediyesi Performans Programına iliĢkin komisyon raporu katip üye tarafından 

okundu.Meclis baĢkanı rapor hakkında komisyon baĢkanı Sami DEMĠRKAYA' ya söz verdi.Komisyon 

baĢkanı Sami DEMĠRKAYA bütçenin hazırlanması sırasında plan bütçe komisyonunun da bizzat hazır 

olmasının gerektiğini bütçe hazırlanırken komisyonunda fikirlerini ortaya sunacağını ve bununda faydalı 

olacağını söyledi.MHP meclis üyesi ve plan bütçe komisyon üyesi Halit AYAN konu hakkında söz alarak 

Sami DEMĠRKAYA' nın söylediklerine katıldığını detayları daha sonra paylaĢacağını zaman alacağını 

söyleyerek rapora iliĢkin rakamların geliĢigüzel hazırlandığını, tam ihtiyaç belirlenmeden rastgele 

rakamların yazıldığını, öncekine yakın rakamların konulduğunu,Yusuf beyin ve Sami beyin önerisine 

katıldığını, birimlerin kendi bütçesini hazırlayıp mali hizmetlere teslim edinceye kadarki süreçte birlikte 

çalıĢılması gerektiğini böylelikle ek bütçe talebinin de çok çıkmayacağını söyledi. 2016 performans 

programına iliĢkin olarak amaç ve hedeflere baktığında çok amaçlı pazar yerinin bittiğini,YeĢilırmak sahil 

projesinin baĢladığını ancak aĢevi hizmet binası, belediye arkası meydan projesi, galericiler sitesi, yaya üst 

geçitleri, Ģehir giriĢ kapıları ve saat kulesi gibi projelerin yeni hedeflerde olmadığını ve gerçekleĢmediğini 

söyledi. Amaç ve hedefler belirlenirken daha isabetli planlanması gerektiğini söyledi.YeĢilırmak sahil 

bandının baĢladığını ve öz kaynak katkısının olup olmayacağını sordu. Modern hayvan pazarı ve et entegre 

tesisi projesinin yürütülmesinde Ģirket borçlanmasıyla mı yoksa belediye olarak katkıda bulunulup 

bulunulmayacağını sordu. Bisiklet yolları projesinin bölgesel mi yoksa Turhal genelinde mi olacağını sordu. 

Kentsel dönüĢümde öz kaynak katkımız olacak mı yoksa devlet mi yaptıracak sorusunu sordu. Atık su 

arıtma tesisinde finansmanın nasıl sağlanacağını sordu ve sözlerini bitirdi. Meclis baĢkanı Halit AYAN 'ın 

sorularına karĢılık olarak YeĢilırmak sahil bandının ihaleye çıkılan kısmı için Ġller Bankasından 1 milyon 

lira kredi kullanıldığını, projenin 3,5 milyon liralık proje olduğunu ve belediyenin karĢısındaki alandan 

baĢladığını, terminalin yanındaki köprüye kadar devam ettiğini söyledi. Projenin tamamen çevreci proje 

olduğunu ve maliyeti yüksek bir proje olduğunu,yağmursuyu ve içme suyu ile elektrik hatlarının yer 

altından olacağını ve altyapı çalıĢmasının da bu ihalede olduğunu söyledi. KesikbaĢ köprüsünden aĢağı 

tarafa kadar olan kısım için ileride kendi imkanlarımız olursa kendi imkanlarımızla yapılacağını, ikinci 

seçeneğin yap iĢlet devret modeli olduğunu, bunu her platformda söylediğini eğer taliplisi varsa aĢağı 

taraftaki tesisi 5 yıllığına duruma göre 10 yıllığına projemize sadık kalmak Ģartıyla ihale edilebileceğini, 

üçüncü seçeneğinde buda mümkün olmazsa ileride borçlanma durumu müsait olursa iller bankasından kredi 

ile yapılabileceğini ancak bu seçeneğe sıcak bakmadığını söyledi. Aciliyetin olmadığını ve 2019 yılına kadar 

projenin tamamlanacağını söyledi. Topek A.ġ.' ye % 7 ortak olunduğunu, Zile Belediyesinin ayrılmasından 

sonra ortaklıkların 1 puan arttığını söyledi. Kamunun ortaklığının % 25 olduğunu, Pancar Kooperatifinin % 



75 ortak olduğunu, Avrupa Birliğinden hibe almak için kamu ortaklığının % 25 i geçmemesi gerektiğini, 

böylece Avrupa Birliğine baĢvuru yapıldığını ve baĢvurunun kabul edildiğini söyledi. Avrupa Birliğinden 4 

milyon 900 bin avroluk hibenin çıktığını ancak bunun henüz alınmadığını projenin tamamlanmasından sonra 

ödeneğin yapılacağını söyledi. Toplamda da arıtma tesisi ile birlikte 20 milyon liralık bir proje olduğunu 

söyledi. Bisiklet yollarının yapıldığını, çizgilerinin çizilmediğini, düĢünülen bisiklet yollarının Çivril çayının 

kenarı olduğunu bir kısmının yapıldığını çarĢı tarafının yapılacağını söyledi. YeĢilırmak sahil bandının 

olduğu gibi bisiklet yolu olacağını, Cumhuriyet caddesi üzerinde de sağ Ģerit gidiĢ ve geliĢlerinin 

bisikletçilere ayrılmasının planlandığını ancak ilçe trafik komisyonunun karĢı çıktığını ancak yinede 

yapılabileceğini söyledi. Kentsel dönüĢüme 2 mahallenin tamamının girdiğini, 3 mahallenin de bir kısmının 

girdiğini söyledi. Bugüne kadarki 2 ihaleyi çevre bakanlığının yaptığını ve parasında bakanlıkça ödendiğini  

söyledi. Bakanlıktaki çalıĢmaların devam ettiğini ve takip edildiğini söyledi. Atık su arıtma tesisinin 

kamulaĢtırmasının yapılarak ekim ayında 365 bin lira ödenerek tapunun alındığını söyledi. Proje ihalesinin 

Ġller Bankasından ücretsiz yapılacağını, ondan sonra çevre bakanlığına baĢvurularak % 50 si bakanlıktan 

talep edilecek, hatta daha fazlası için çalıĢılacak ancak kesin olanın % 50 sinin bakanlıktan % 50 sinin ise 

belediyece karĢılanacağını söyledi ve sözlerini bitirerek performans programının kabulünü meclisin onayına 

sundu yapılan iĢaretle oylamada 2017 yılı performans programı oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 121: 2017 Yılı Ücret Tarifesinin GörüĢülmesi  

 

 Belediyemizin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre vergi, resim, harç ve katılma payı 

konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulayacağı 2017 yılı ücret tarifesine iliĢkin 

komisyon raporu katip üye tarafından okundu. Meclis baĢkanı rapor hakkında komisyon baĢkanı Hasan 

AKMAN 'a söz verdi.Komisyon baĢkanı Hasan AKMAN fiyatlara pek zam yapılmadığını, su ücretinin 1.85 

TL den 2 TL çıkarıldığını, minibüs ücretlerinde öğrencilerin 1 TL, vatandaĢlarınkinin ise 1.75 TL den 2 TL 

çıkarıldığını, kiralarda hiç zam yapılmadığını, reklam ücretlerinde zam yapılmadığını ve 2015 yılının ki ile 

aynı olduğunu söyledi. Komisyon üyesi Celal YEL söz alarak vatandaĢın ihtiyacı olan Ģeylere zam 

yapılmadığını, bazı müteahhit harçlarında ufak tefek oynama yapıldığını söyledi. MHP meclis üyesi Halit 

AYAN  söz alarak geçmiĢ meclis toplantısının birinde minibüs ücretlerinin uygulanması hakkındaki 

görüĢünün yanlıĢ anlaĢıldığını, eleĢtirimiz Ģu açıdandı uygulanabilecek bir meclis kararı alalım veya 

uygulatalım Ģeklindeydi. ġimdi sanırım minibüsçülerinde istediği oldu vatandaĢlarında istediği oldu.Yani 

kart ayrı öbürü ayrı fiyat olmaktansa uygulanabilir olsun. Aynı mecliste Ģahsi görüĢ olarak kart 1,75 ise 

nakitin ise 2-2,5 lira olsun ki insanlar jetona veya karta yönlensin onun dıĢında nakit kabul edilmesin o 

zaman minibüsçünün de yaptığı yatırım boĢa gitmesin mantığıyla öneride bulunduğunu söyledi. Sözünün 

yanlıĢ anlaĢıldığını ve minibüsçü esnafına gruplarından iki kiĢinin isminin verilerek onlar bu konuda karĢı 

çıkıyor yoksa biz bu konuda bir Ģey söylemeyecez, biĢey yapmayacaz gibi sözler sarf edilmiĢ bunların 

yapılmaması iyi olur yani isim verilmemesi lazım dedi. Meclis baĢkanı Turhal' da dedikodu yapıldığını, 

minibüsçüler dernek yetkililerinin dilekçeleri ile yanına geldiğini, tekliflerine sıcak bakmadığını ve 

komisyona da kanaatini bu Ģekilde söylediğini belirterek o dönemdeki minibüs ücretleri zammı ve Ģuan 

yapılan zam ile ilgili olarak meclisi bilgilendirdi. CHP meclis üyesi Özcan ÜNALAN söz alarak 2 TL 

olmasının faydalı olacağını vatandaĢın cadde üzerinde jeton satılan yer bulmasında zorluk yaĢadığını 

söyledi. Meclis baĢkanı tekrar söz alarak görevlilerin gerekli titizliği gösterdiğini ve önceden gelen 

kontrollerde kesilen cezaların olduğunu ve tahsilatının yapıldığını, minibüslere yolcu konarak saatlere 

uyulup uyulmadığının kontrol edildiğini, Ģuan ki belirlenen rakamın yerinde olduğunu,Turhal-Tokat 

arasındaki hatlarda sivil aracın olmadığını sadece öğrencilerin taĢındığını ve zam yapılmadığını, Ģehir içinde 

ise belediyenin otobüsleriyle taĢınan öğrencilerin olduğu ona küçük zam yapıldığını bu zammın amacının 

Ģehir içi minibüslerine öğrencileri yönlendirmek amaçlıydı, öğrenci abonmanlarına 5 TL zam yapıldığını, 

vatandaĢı direk ilgilendiren minibüs ücretlerinden öğrencinin sabit tutulduğunu sivile 25 kuruĢ yapıldığını, 

su ücretlerinde düzenleme yapıldığını ve buçukların yuvarlandığını, kiralara ise hiç zam yapılmadığını, sabit 

tutulduğunu, geçen yıl % 8 yapıldığını ancak bu sene sabit tutulduğunu söyledi ve sözlerini bitirerek ücret 



tarifesinin kabulünü meclisin onayına sundu yapılan iĢaretle oylamada 2017 yılı ücret tarifesi oybirliğiyle 

kabul edildi. 

KARAR NO 122: 2017  Yılı Bütçesinin GörüĢülmesi 

 Belediyemiz 2017 yılı ve takip eden iki yıl (2018-2019) bütçe taslağının Plan ve Bütçe komisyonuna 

sevki, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 123: Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun GörüĢülmesi 

 Mülkiyeti Belediyemize ait Ġlçenin Hamide Köyü 105 ada 70 parselde bulunan 5.862,29 m² alana 

sahip taĢınmazın satıĢı ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu katip üye tarafından okundu.Söz konusu 

taĢınmazın satıĢı yapılan iĢaretle oylamada MHP meclis üyesi Erol AYTEN ve CHP meclis üyesi Özcan 

ÜNALAN' ın  çekimser oylarına karĢılık geriye kalan meclis üyelerinin tamamının kabul oylarıyla  

oyçokluğuyla kabul edildi. 

 Bir sonraki gündem maddesine geçilmeden önce gündemin 7.maddesinde komisyona sevk olunan 

2017 yılı bütçesine iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporunu görüĢmek üzere 10 Kasım 2016 PerĢembe  

günü saat 14:00 da meclisin ikinci birleĢimle toplanmasına oybirliğiyle karar verildi. 

 Meclis BaĢkanı Saat 15:20' de tekrar toplanmak üzere oturuma 20 dakika ara verdi. 

 Yoklama yapıldı. Bir önceki oturumda bulunmayan MHP meclis üyesi Halim ÇAKIRÇEKEN, Eyüp 

TOP ve Ali Dursun ANAS' ın toplantıya katılmadığı, bir önceki oturumda bulunan AK Parti meclis üyeleri 

Gürbüzhakan ALPARSLAN ve Osman KUġ' un ise toplantıya henüz katılmadığı görülerek meclis baĢkanı 

saat 15:20 de ikinci oturumu baĢlattı. 

   

KARAR NO 124: TaĢınmaz Mal SatıĢı 

 Mülkiyeti belediyemize ait aĢağıda bilgileri yazılı olan taĢınmazları 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 
kapsamında satıĢı düĢünülmektedir. 

 5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin görev ve yetkileri” baĢlıklı 18/e maddesinde “TaĢınmaz 

mal alımına, satımına..... karar vermek.” hükmü bulunduğundan aĢağıda bilgileri yazılı taĢınmazlarımızdan; 

 

1.Kayacık mahallesi,H36A07D4D pafta, 1406 ada,3 parselde bulunan 398,68 m² lik taĢınmazımızın satıĢının 

yapılması, yapılan iĢaretle oylamada  oybirliğiyle kabul edildi. 

 

2.Kayacık mahallesi, YavĢanlık mevkii, H36A07D4C pafta, 1412 ada,8 parselde bulunan 209,27 m²lik 

taĢınmazımızın satıĢının yapılması, yapılan iĢaretle oylamada  oybirliğiyle kabul edildi. 

 

AK Parti meclis üyeleri Gürbüzhakan ALPARSLAN  ve  Osman KUġ toplantıya katıldı. 

 

3. Kazım Karabekir mahallesi, H36A12B4C pafta, 813 ada, 13 parselde bulunan 11.045,95 m² lik 

taĢınmazımızın satıĢının yapılmasına iliĢkin teklif hakkında meclis baĢkanı meclisi geniĢ ve kapsamlı bir 

Ģekilde bilgilendirdi, yapılan iĢaretle oylamada MHP ve CHP meclis üyelerinin ret oylarına karĢılık AK 

Parti meclis üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğuyla kabul edildi. 

 

4. Celal mahallesi, Sülükgölü mevkii, 52.52.D.A pafta, 705 ada,7 parselde bulunan 56 bağımsız bölüm nolu 

taĢınmazımızın satıĢının yapılması, yapılan iĢaretle oylamada  oybirliğiyle kabul edildi.                                                                    

   

KARAR NO 125: TaĢınmaz Mal SatıĢı (SGK' ya Verilecekler) 

  

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41'inci maddesinde “ 

31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere,......., belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kiĢilerin 



veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kiĢiliğini haiz kuruluĢların, Sosyal Güvenlik Kurumuna 

ait olan ve Kuruma bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen borçlarına karĢılık, 

mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taĢınmazlardan kurum tarafından 

uygun görülenler ......, borçlu kurumun da uygun görüĢü alınarak kurum bütçesinin gelir ve gider 

hesaplarıyla iliĢkilendirilmeksizin kurumca satın alınabilir. Bu idarelerin satın alınan taĢınmazlarının tapu 

iĢlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen Ģekilde tespit edilen değerine eĢit tutarda kuruma ait olan ve 

6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen borçları terkin edilir." denilmektedir. 

 Turhal Belediye BaĢkanlığının önceki yıllardan gelen, yapılandırılarak ödemesi devam eden sgk 
pirim ve emekli sandığı kesenek borcu bulunmaktadır. Bu borçlara karĢılık olarak mülkiyeti belediyemize 
ait olan ilçemizin Müftü Mahallesi 304 ada 13 nolu parselde kayıtlı 1.131,00 m

2
 yüzölçümlü kargir 3 katlı 

bina bağımsız bölüm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 nolu taĢınmazlar, 
Kayacık Mahallesi 162 ada 17 nolu parselde kayıtlı 7.475,00 m

2
 arsa vasıflı taĢınmaz, Kayacık Mahallesi 

165 ada 1 nolu parselde kayıtlı 746,00 m
2
 arsa vasıflı taĢınmaz, Kayacık Mahallesi 165 ada 2 nolu parselde 

kayıtlı 660,00 m
2
 arsa vasıflı taĢınmaz, Kayacık Mahallesi 165 ada 3 nolu parselde kayıtlı 660,00 m

2
 arsa 

vasıflı taĢınmaz, Kayacık Mahallesi 165 ada 4 nolu parselde kayıtlı  660,00 m
2
 arsa vasıflı taĢınmazların 

satıĢının yapılması  planlanmıĢtır. 

 5393 sayılı Belediye Kanununun “ Meclisin  Görev ve Yetkileri” baĢlıklı 18/e maddesinde 

“TaĢınmaz mal alımına, satımına,takasına ...... karar vermek.” hükmü bulunduğundan yapılacak protokolde 

ada-parsel bilgileri yazılı olacak taĢınmazlar hakkında kanun kapsamından yararlanmak için 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satıĢının yapılmasına iliĢkin teklif hakkında meclis baĢkanı 

meclisi geniĢ ve kapsamlı bir Ģekilde bilgilendirdi, AK Parti meclis üyesi Ali TURAN esnaf sayısının fazla 

olduğunu ve mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi. Meclis baĢkanı esnafın mağdur edilmemesi için 

gerekenlerin yapılacağını, haftaya SGK baĢkanı ile görüĢmeye gideceğini kiracılara dokunulmayacak 

Ģekilde kabul edileceğini, ancak ileride SGK' nın da buraları satacağını söyledi. CHP meclis üyesi Suzi 

TÜRK SGK buraları birden satıĢa çıkarır mı Ģeklinde meclis baĢkanına soru sordu ve meclis baĢkanı SGK' 

nın buraları satıĢa çıkaracağını söyledi. MHP meclis üyesi Halit AYAN alternatif olarak tek tek esnafa 

belediye olarak satıĢ yapma teklifinde bulundu. Meclis baĢkanı ön cepheden 11 dükkanın satılabileceğini 

ancak üst kat ve arka cephenin satılamayacağını, hiç bir dönemde hiç kimsenin bu bina için 6 milyon 150 

bin lira vermeyeceğini, kiracılarla birlikte kabul etmesi sözünü veriyorum dedi ancak SGK' nın buraları 

satacağını da söyledi. CHP meclis üyesi Özcan ÜNALAN SGK' nın kurum olduğunu, belediyelerin sırası 

geldiğinde esnek davrandığını ancak SGK' nın böyle davranmayacağını ,en azından belediye bu esnaflara bir 

tarih vermeli ki hazırlık yapsınlar biz mağdur olduk onlar mağdur olmasın dedi. Ak Parti meclis üyesi 

Yahya BÜLBÜL söz alarak esnafın mağdur olmamasını istediğini ancak bu borçların kapanmasıyla hizmet 

verecekse vatandaĢa da aspesli su içirmek zorunda değiliz dedi. Meclis baĢkanı konu hakkında meclise 

tekrar geniĢ ve kapsamlı bilgi verdikten sonra söz konusu taĢınmazların satıĢı için yapılan iĢaretle oylamada 

AK Parti meclis üyesi Ali TURAN, MHP meclis üyeleri, CHP meclis üyesi Suzi TÜRK ve Özcan 

ÜNALAN' ın ret oylarına karĢılık CHP meclis üyesi Ġsmail VAROL ile Ali TURAN haricindeki AK Parti 

meclis üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğuyla kabul edildi. 

 AK Parti meclis üyesi Celal YEL 10. gündem maddesinin oylanmasından sonra toplantıyı terk etti. 

KARAR NO 126: TaĢınmaz Tahsisi Düzeltme 

 Mülkiyeti belediyemize ait Osman Gazi Mahallesi 71 ada 34 parsel üzerinde bulunan site iĢhanı 2'nci 

kat bağımsız bölüm 34 ve 35 nolu iĢyerleri ilgili karar ile Turhal Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne 1 

yıllık 36.000,00 TL bedel ile ücretli olarak tahsis edilmiĢtir. Tahsis kararımız ile ilgili müdürlüğe 

gönderilmiĢ ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yıllık kira bedelinin yüksek olduğunu, kira bedelinin 

30.000,00 TL. olduğu takdirde tahsis iĢleminin sonuçlandırılmasını Turhal Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 

bildirmiĢtir. 

 Bu sebeple 04.08.2016 tarihli ve 2016/103 sayılı meclis kararının düzeltilerek Mülkiyeti 

belediyemize ait Osman Gazi Mahallesi 71 ada 34 parsel üzerinde bulunan site iĢhanı 2' nci kat bağımsız 



bölüm 34 ve 35 nolu iĢyerlerinin Turhal Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü adına  1 yıllık 30.000,00 TL 

bedel ile tahsisinin yapılması, yapılan iĢaretle oylamada  oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 127: TaĢınmaz Mal Tahsisi 

  Halk Eğitimi Merkezi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğü 27.10.2016 tarihli ve 94701632-840/379 

sayılı yazısında, mülkiyeti belediyemize ait taĢınmazlardan "Tezgahta El Ġle KumaĢ Dokuma" kurs yeri 

yapılmak üzere kendilerine bedelsiz yer tahsis edilmesini talep etmiĢtir.  

 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Meclisin görev ve yetkileri” baĢlıklı 18 (e) maddesinde “TaĢınmaz 

mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiĢtirilmesine veya tahsisli bir taĢınmazın kamu 

hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına... “ denilerek meclise yetki verilmiĢtir. Aynı 

kanunun “Diğer kuruluĢlarla iliĢkiler” baĢlıklı 75 (d) maddesinde “Kendilerine ait taĢınmazları, aslî görev ve 

hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve 

kuruluĢlarına devredebilir veya süresi yirmibeĢ yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taĢınmazlar aynı 

kuruluĢlara kiraya da verilebilir. Bu taĢınmazların, tahsis amacı dıĢında kullanılması hâlinde, tahsis iĢlemi 

iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” hükmü bulunduğundan 

mülkiyeti belediyemize ait Osman Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 34 parsel site iĢhanı 5'inci 

Blok 3'üncü kat 37/1, 19, 20, 21 nolu iĢyerlerimizin Halk Eğitimi Merkezi ve AkĢam Sanat Okulu 

Müdürlüğünün 27.10.2016 tarihli ve 94701632-840/379 sayılı yazısı doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye 

Kanunun 75 (d) maddesi gereğince Halk Eğitimi Merkezi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğü adına bedelsiz 

olarak tahsisinin yapılmasına, yapılan iĢaretle oylamada  oybirliğiyle karar verildi. 

 

KARAR NO 128: Nakdi Yardımın GörüĢülmesi (Abdulmuttalip MELEK) 

 26.10.2016 tarihli dilekçeye istinaden Ġlçemizi Polonya' da Dünya Veteranlar  GüreĢ ġampiyonasında 

Milli Takım adına güreĢen ve 76 kg' da Ģampiyon olup altın madalya ile dönen Abdulmuttalip MELEK 

turnuva katılım masraflarının belediyemiz tarafından karĢılanması talebinde bulunmaktadır. Bu kapsamda 

5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi gereğince 2.500,00(ĠkibinbeĢyüz) TL nakdi yardım 

yapılmasına, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 

KARAR NO 129: Nakdi Yardımın GörüĢülmesi (Turhal Spor) 

 

 26.10.2016 tarih ve 272 sayılı dilekçeye istinaden ilçemizde uzun yıllar faaliyet gösteren ve Turhal' 

da futbolun geliĢimine katkı sağlayan Turhal Spor' un 2016-2017 sezonunda kıĢlık ve gıda ihtiyaçlarının 

karĢılanması için nakdi yardım talebinde bulunmaktadır. Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanununun 

14/b maddesi gereğince 8.000,00 (Sekizbin) TL nakdi yardım yapılmasına, yapılan iĢaretle oylamada 

oybirliğiyle karar verildi. 

 

KARAR NO 130: Ġlçemiz Batı Kent Sitesindeki Parka H. Hüsamettin ALPAT Ġsminin Verilmesi 

Talebinin GörüĢülmesi  

 

 Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Yeni Sokak Batı Kent Sitesi arkasına belediyemiz tarafından 

yaptırılan parka H.Hüsamettin ALPAT isminin verilmesine, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle karar 

verildi. 

  

 

KARAR NO 131: ġehit Kerem SAĞLAM Ġsminin Sokak veya Parka Verilmesi Talebinin 

GörüĢülmesi 

 

 11.10.2016 tarih ve 470 sayılı Hüseyin SAĞLAM' ın belediyemize vermiĢ olduğu dilekçeye 

istinaden; 13.03.2016 tarihinde Ankara' daki patlamada hayatını kaybeden oğlu Kerem SAĞLAM isminin 

ilçemizdeki herhangi bir sokak  veya parka verilmesine iliĢkin talep katip üye tarafından okundu, meclis 

baĢkanı meclise kapsamlı bilgi vererek Boyacılar mahallesi alt tarafında bulunan Engelliler Okulu altındaki 



üçgen Ģeklinde olan parka Kerem SAĞLAM isminin verilmesini meclisin onayına sundu, yapılan iĢaretle 

oylamada söz edilen parka ġehit Kerem SAĞLAM isminin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

   

KARAR NO 132: Ġmara Aykırılıkların Ġmara Uygun Hale Getirilip Getirilmeyeceğinin GörüĢülmesi 

 

 Turhal 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/278 esas sayılı ve 25.10.2016 tarihli yazıları ile bilirkiĢi 

raporuyla tespit edilen 606 ada 31 parsel ile ilgili Ġmara aykırılıklarının imara uygun hale getirilip 

getirilmeyeceği talebinin Ġmar Komisyonu’na sevkine, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 

KARAR NO 133: Nakdi Yardımın GörüĢülmesi (Yeni Belediye Spor) 

 

 Turhal Yeni Belediye Spor Kulübü olarak çeĢitli spor alanlarında faaliyet göstermekteyiz. Geleneksel 

Türk Okçuluğu Sporu ve 3. ligde ilçemizi temsil eden Masa Tenisi malzemeleri temini için ve masa tenisi 

takımımızın ihtiyaçlarının giderilmesi ve deplasmana gidiĢ-geliĢlerinin temini için 10.000,00 TL. nakdi 

yardım talebinde bulunmaktadırlar. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/b maddesi hükümleri 

doğrultusunda 7.000,00 (Yedibin) TL nakdi yardım yapılmasına, yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle 

karar verildi. 

 Gündemde görüĢülecek baĢka konu olmadığından Meclis BaĢkanı tarafından 2017 Bütçesinin 

ve bütçeye iliĢkin Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüĢülmesi için 10.11.2016 PerĢembe günü saat 

14.
00

’da toplanmak üzere birleĢime son verildi.  

 

 

 

T.C. 

T U R H A L 

BELEDĠYE MECLĠSĠ 

 

Toplantının Ayı    : Kasım 2016/11                                           Toplantının Tarihi :  10.11.2016                                                                                                                                                                                 

BirleĢim                 : 2                                                                Toplantının Günü   : PerĢembe 

Oturum                 : 1 

 

                    Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarihi PerĢembe günü saat 14.
00

’da Meclis Toplantı Salonunda 

yapmıĢ olduğu Kasım  ayı ikinci  birleĢiminde alınan  karardır. 

GÜNDEM                           :                 

 

1- 2017 Yılı Bütçesinin GörüĢülmesi  

 

       Yoklama yapıldı ,AK Parti meclis üyeleri Arzu KARCI,Yahya GÖKTAġ,MHP meclis üyeleri Eyüp 

TOP,Erol AYTEN,Ali Dursun ANAS VE CHP meclis üyesi Özcan ÜNALAN'ın toplantıya katılmadığı 

görüldü. AçılıĢ konuĢması ve saygı duruĢunun ardından Ġstiklal MarĢı okundu. 

 

KARAR NO 134: 2017 Yılı Bütçesinin GörüĢülmesi  

 

 2017 mali yılı ve takip eden iki yıl (2018-2019) yıllarına ait plan bütçe komisyonunca hazırlanan 

komisyon raporu katip üye tarafından okundu. Komisyon raporu; 

  

Madde 1-Bütçe komisyonumuzca geneli üzerinden gelir ve gider bütçeleri ayrı ayrı incelenmiĢtir. 

 

Madde 2-Bütçesi kapsamında yer alan gelir ve gider kalemleri tek tek ele alınarak incelenmiĢtir. 

 

Madde 3-Bütçede gelirlere esas teĢkil eden gelir tahminlerinin tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak 

hazırlandığı görülmüĢtür. 



 

Madde 4- Bütçede yer alan birimlere ait gider tekliflerinin hizmet amacına yönelik olduğu ve aĢırı ödenek 

teklifinde bulunulmadığı tespit edilmiĢtir. 

 

Madde 5- Ücret tarifelerinin gerçek maliyet unsurlarını kapsadığı görülmüĢtür. 

Madde 6- Komisyonumuz incelemesinde gelir ve gider bütçelerinin denk olduğu ve bütçe açığının  olmadığı 

tespit edilmiĢtir. 

 

Madde 7- Belediye borçlarının ödenmesi için gerekli ödeneklerin ayrıldığı görülmüĢtür. 

 

Madde 8-Yatırım harcamaları için ayrılan ödeneklerin kalkınma ve yatırım planlarına uygun olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

 

Madde 9- Bütçeye bağlı cetvellerin usulüne uygun düzenlendiği görülmüĢtür. 

 

Madde 10- Bu rapor 10 maddeden oluĢmaktadır. 

 

 2017 yılı bütçesine ait bütçe kararnamesi madde madde okutuldu. Oylamaya sunuldu. Ad okunmak 

suretiyle yapılan oylamada; 

 

Madde  1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 

60.094.487,50 TL ödenek verilmiĢtir. Yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

      

Madde  2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması  

cetvelinde gösterildiği gibi toplam 60.094.487,50 TL olarak tahmin edilmiĢtir. Yapılan iĢaretle oylamada 

oybirliğiyle kabul edildi. 

                 

Madde  3- 2017 Yılı gider bütçesinde yer alan  ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karĢılık 

gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıĢtır. Yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

      

Madde  4- Gelir çeĢitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiĢtir.Yasal dayanağı bulunmayan gelir 

tahsil edilemeyecektir.  Yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

              

Madde  5- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt 

içi ve yurt dıĢı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen 

miktarlar üzerinden ödenecektir. Yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

      

Madde  6- Bütçeye aĢağıdaki cetvellerin eklenmiĢtir. Yapılan  iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

1- Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),                                       

2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15), 

3- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17), 

4- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-21), 

5- Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23), 

6- Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24), 

7- 237 sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25), 

8- Mevcut TaĢıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26), 

9- Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Gelirleri Tahmini Cetveli (Örnek-61) 

10- Ġzleyen Ġki Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-60),  

11- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27), 

12-Finansman Programı ( Örnek-28) 

13- Gerekli görülen diğer cetveller,                                    

 



Madde  7- Vergi,resim,harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda,diğer gelirler ise Meclisçe tayin edilecek 

zamanlarda 8 ( Sekiz ) eĢit taksitle tahsil edilecektir. Yapılan  iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

      

Madde  8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara 

uyulmak suretiyle değiĢiklik yapılabilir. Yapılan  iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi.   

                           

Madde  9- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer. Yapılan iĢaretle oylamada 

oybirliğiyle kabul edildi.   

 

Madde 10- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Yapılan  iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul 

edildi.   

                            

 

GĠDER BÜTÇESĠ 

Fonksiyonel 1 . Düzeyi   2017   ve Takip Eden Yıllar Bütçesi 

 

         MÜDÜRLÜK                                     2017 YILI                2018 YILI                 2019 YILI 

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                       733.375,00                  770.043,75                    

808.545,98 

 

Özel Kalem Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  Fonksiyonel 

sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

YAZI ĠġLERĠ MÜD.                                      949.850,00                     997.342,50                   

1.047.209,65 

 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  Fonksiyonel 

sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

HUKUK ĠġLERĠ MÜD.                                684.200,00       718.410,00 754.330,51 

 

Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  Fonksiyonel 

sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

MALĠ HĠZ.MÜD.                                      10.275.962,50                  10.789.760,63                

11.329.248,68 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  Fonksiyonel 

sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan  iĢaretle oylamada oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

DESTEK HĠZ.MÜD.                                        344.300,00                     361.515,00                   

379.590,78 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  Fonksiyonel 

sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan  iĢaretle oylamada oybirliğiyle 

kabul edildi 



ĠNSAN KAYN.EĞT.MÜD.                             613.800,00                     644.490,00                   

676.714,51 

 

Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde  oylamaya sunuldu. Yapılan iĢaretle oylamada 

oybirliğiyle kabul edildi. 

ĠġLETME MÜD.                                    1.632.500,00                     1.714.125,00                 

1.799.831,25 

 

ĠĢletme Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  Fonksiyonel sınıflandırmanın 

1 inci düzeyinde  oylamaya sunuldu. Yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

BASIN YAY.HALK.ĠLĠġ.MÜD.                 3.279.650,00                  3.443.632,50              

3.615.814,13 

 

Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan iĢaretle oylamada 

oybirliğiyle kabul edildi. 

ĠTFAĠYE MÜD.                                            2.301.200,00                  2.416.260,00                

2.537.073,02 

 

Ġtfaiye Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 

inci düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan  iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

ZABITA MÜD.                                            3.726.250,00        3.912.562,50              

4.108.190,64 

 

Zabıta Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 

inci düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

FEN ĠġLERĠ MÜD.                                   11.359.200,00                     11.927.160,00           

12.523.518,01 

 

 Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  Fonksiyonel 

sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan  iĢaretle oylamada oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

ULAġIM HĠZ.MÜD.                                   3.474.550,00                        3.648.277,50             

3.830.691,38 

 

UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  Fonksiyonel 

sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul 

edildi. 

TEMĠZLĠK ĠġL.MÜD.                               8.998.050,00                       9.447.952,50             

9.920.350,14 

 

Temizlik ĠĢleri Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  Fonksiyonel 

sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan  iĢaretle oylamada oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

PARK VE BAHÇ.MÜD.                            2.293.500,00                        2.408.175,00            

2.528.583,76 

 

 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  Fonksiyonel 

sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan  iĢaretle oylamada oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 



EMLAK ve ĠST. MÜD. 452.100,00 474.705,00 498.440,26 

 

Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  Fonksiyonel 

sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan  iĢaretle oylamada oybirliğiyle 

kabul edildi. 

ĠMAR VE ġEH.MÜD.                                1.304.050,00                       1.369.252,50              

1.437.715,14 

 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 2017  yılı ve takip eden yıllar gider bütçesi  Fonksiyonel 

sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde  oylamaya sunuldu. Yapılan  iĢaretle oylamada oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

 

GELĠR BÜTÇESĠ 

Ekonomik Sınıflandırmanın 1 inci Düzeyi  2017 ve  Takip Eden Yıllar Bütçesi 

 

 

                                                              2017 Yılı          2018 Yılı        2019 Yılı 

01 Vergi Gelirleri                               7.232.500,00                     7.594.125,00            7.973.831,25 

 

2017 yılı ve takip eden yıllar 01 Vergi Gelirleri  Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde 

oylamaya sunuldu. Yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

03 TeĢebbüs ve Mülk.Gelirleri        15.871.487,50                   16.665.061,88 17.498.314,98 

 

2017 yılı ve takip eden yıllar 03  TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  Ekonomik sınıflandırmanın 1 

inci düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

04 Al. BağıĢ ve Yardımlar ile  Özel Gelir   2.414.500,00             2.535.225,00                   

2.661.986,25 

 

2017 yılı ve takip eden yıllar 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirleri  Ekonomik 

sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan  iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

05 Diğer Gelirler                              31.933.000,00                    33.529.650,00                   

35.206.132,50 

 

2017 yılı ve takip eden yıllar 05 Diğer Gelirler  Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde 

oylamaya sunuldu. Yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

06 Sermaye Gelirleri                            2.632.000,00                       2.763.600,00                    

2.901.780,00 

 

2017 yılı ve takip eden yıllar 06 Sermaye Gelirleri  Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde 

oylamaya sunuldu. Yapılan  iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

 

08 Alacaklardan Tahsilat                        11.000,00                           11.550,00        12.127,50 

 

2017 yılı ve takip eden yıllar 08 Alacaklardan Tahsilat  Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci 

düzeyinde oylamaya sunuldu. Yapılan  iĢaretle oylamada oybirliğiyle kabul edildi. 

      Genel Toplam                              60.094.487,50                    63.099.211,88                    

66.254.172,48 

 



Ayrıntılı harcama programları 3 aylık dönemler itibari ile toplamları üzerinden birinci düzeyde oylamaya 

sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. 

 

Gündemde görüĢülecek baĢka konu olmadığından Meclis BaĢkanınca Kasım ayı toplantısı kapatıldı. 

 

 

         

 

Yılmaz BEKLER                          Osman KUġ                                   Hayrettin ÖNAL 

Meclis BaĢkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye 

  

 

 


