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Belediye Meclisinin 02.07.2020 Perşembe günü saat 14.00'da meclis toplantı salonunda yapmış
olduğu Temmuz ayına ai1 nıeclis toplaııtı tutal]ağıdür.

Beledit.e Meclisi. Belediye Başkanı llker BEKLER başkanhğında 02.07.2020 Perşembe günü
saat 14.00'da ııeclis toplantı sa|onunda yoklaına cetvelirıde imzaları bulunan üyelerin katılımıyla toplandı.

KATILAN a]YELER : iı-KER BEKLI, R, BEKİR AY, YUSUF KARAKOYUN, HAYRETTIN
öNAL" MEHMET ATILGAN. RECEp özTüRK. DEMiRKAN ERDOĞAN, BETÜL KILINÇ, ADNAN
YILMAZ. GÖKHAü\* TUNÇEL. VAYiT POLAT. AHMET DAĞBAŞI. SAMET ŞENEL, MUSTAFA
öĞüT. Yü.iNUS KüRŞAT ŞAHİN. FAHRi GiDER. M[]RAT DöNMEZ. HüSEYN öZDOĞAN.
iSMAiL KABALAK.ŞERiFE CüNGöR. CiHAN ATlLCAN. HüSEYiN özüpır. AYLA BEDİRHAN
ÇELiK .FERHAT SoYSAL. FERiDUN ÖZÇELiK

GöREvLi trYE

KATILMAYAN t YELER : -----

iziıı.i I r ı.- : NlIlAT YAL ÇIN

GüNDEM:

1. İmar Plan Tadilaı Talebinin Görüşiilnıesi
2. İmar Konıisyonu Raporuırun Cörüşülmesi
3. Kesin Hesap Komisyon Raporunun Görüşülmesi
4. Boş Kadro İptal/ İhdas Talebinin Görüşülmesi
5.2019l38 Sayılı Meclis Kararının İptal Edilmesi Talebinin Görüşülmesi
6.Belediyemizden Kocakavak Şirketine Bedelli olarak Arsa Derri Talebinin Görüşülmesi

EK GUNDE}I (BIIIIN{LERDEN GELE\):

7. Sporculara Ödül Verilnıesi Teklifi Talebinin Görüşülmesi

Meclis Başkaırlığını Beledil,e Başkanı Ilker BEKLER'in yürüttüğü görüldü. Başkanlık divanı yerini
aldıktaıı sonra yoklaıııa 1,,apı ldı.C. H.P.ıııeclis üyesi Nihat YAt.ÇIN'ın toplantıya katılmadığı görüldü.Açılış
konuşnıası \,e sa},gı duruşuırun aı,dıırdaıı İsriklal \1aı,şı okundı-ı.AK Parti meclis üyesi Betül KILINÇ toplantı
saloı-ıı.ıı-ıdan ayrıldı.

Meclis Başkanı tarafindan 2020 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısüna ait toplantı
tutanaklannın kabulü ıneclisin onayına sı.ıııuldu.Tutanaklarda maddi hata bulunmadığı ve tutanakların kabulü
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yapılan işaretle oylal-ü-üa(la OY I]lllLIGIYl,E t(ABtlL edildi
toplaıitıya katı Itl ı.

AK Paıli ııeclis üyesi Betül KILINÇ

C.H.P.ııeclis til esi Nihaı YALÇlN'ın toplaı,ıtıl a katı laına1,,acağına ilişkin meclis başkanlığına
hitaben vernıiş olduğu izin dilekçesi katip üye tarafındaır meclise okundu.Dilekçe sahibi meclis iyesinin
Temmuz ayı meclis toplantısı si_iresince izinli sayılınası yapılan işaretle oylamada OY BİRLİĞİYLE
ICAI]UL edildi

C.H.P.ıneclis üyesi Hüseyin ÖZÜPEKin korona virüs konusunda Belediye Başkanlığı olarak
yapılan çalışmalann ne olduğu konusunda yazılı önerge verdiği görüldü. Önerge meclis başkanı tarafindan
katip üyeye okutuldu. Öııergenin giindeıne alrnması C.H.P.meclis üyeleri Hüseyin OZUPEK ve Cihan
ATILGAN'ın KABUL (2 Oy) oylarına karşılık toplantıya katılan diğer meclis üyelerinin RED (23 Oy)
oylarıyla ry(:!)K!.giUY!AB!D edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce belediyemiz birimlerinden giindeme
eklenmek üzere teklif geldiği görüldü.

Basın Yal,ın ıe Ilalkla İIişkiler Miidürlüğüne ail " Sporculara Ödül Verilmesi Teklifi Talebinin
Görüşütmesi " ne ilişkin teklif Beledil,e N'leclisi Çalışma Yöııetmeliğinin l l.maddesi gereği Meclis
Başkanı taratindan 7.ı-ıci madde olarak dtığrudaı,ı gıindeıne eklendi.Dalıa sonra gündem maddelerinin
görüşülmesine geçildi.

l- ilçeııiz Boyacılar Mahallesi (Tapuda Kayacık ve Gökdere Mah.) H36AO7D3A, H36AO7D3B,
H36AO7D3C, H36AO7D3D, H36AO7D4B,H36AO7D4D Paftalarında 4473500-4474500 dikey 504900-
506400 koordinat değerleri arasında kalan l10 ada 5 parsel ve 984 nolu parseller iizerindeki park

rekreasyoır alanının kaldırılması ve Resmii Kurum Alanı E:0.70 Yençok:l5.50m ve Belediye hizmet alanı
olarak planlanıııası için gerekli olan sosyal donatıların ve kaldırılan yeşil alanının çözümlenmesi için 110

ada 5 nolu parselin kuzey kısmında tescil harici olan yaklaşık l20 dönümlük alanın imal plan sınırlarımıza
dahil edilerek yeniden imara açılnıası },önünde ki plan ve. p_lan tadilatı işlemlerinin yapılması talebi; İmar
Komisyonu'na sevki. 1"apılan işaretle o1,laıııada OY BtRLIGIYLE KABUL edildi.

2-İlçen-ıiz Kayacık Malıallesi. H36Al2A4A Pııliasında 4472400-4472600 dikey, 504200-504600
yatay koordinat değerleri arasında kalan 4j5 nolu parselin bir kısmı imar yollarına, bir kısmı da ilköğetim
ve konut alanına isabet etmekte olup, bir kısmı da plan haricidir. Tapu sahibi Hamza GÜL adlı
vatandaşımızın talebi üzerine, okul alanıııa isabet eden kısmın kamu yararına kullanılmak kaydıyla Turhal
Belediyesi'ııe bağış karşıhğı vererek 435 nolrı parselin batı kısmında ki plan harici kısmında imar planına
dahil edilmesi yönüııde ki talebine istinaden: Bağış yapılmasının kabulüne ve akabinde plan harici losmın
inıara açılarak A-5 koııut alanı olarak düzeıılenmesi plan ve plan tadilatı talebİ: İmar Komisyonu'na sevkİ,

yapılan işaretle oylamada oY BİRLİĞİyLE KABUL edildi.

3-ilçemiz İskele Mahallesi H36Al2A4B ve H36Al2A4C Paftalarında 4471700-447|900 dikey,
504800_505000 yatay koordinat değerleri arasında kalan 391 ada 6 nolu parsel park alanına isabet
etınektedir. Kamulaştırı lııası veya Park alaııının kaldırılarak A-2 Konut alanı olarak düzenlenmesi plan
tadilatı talebi; talebi: iııar Komis_,-onu'na sevki. yapılan işaretle oylamada oY BİRLiĞİYLE KABUL
edildi.

4_İlçemiz Kazımkarabekir Mahallesi H36Al2B4C Paflasında 4471500-447ll700 dikey, 507200-
507400 yata1, koordinat değerleri arasında kalan 752 ada 12 ı-ıolu parselin yan cephesindeki Smt'lik yaya
yolu ve park alanının mevcut halihazıra göre düzenlenmesi plan tadilatı talebil talebi: İmar Komisyonu'na
sevki, yapılan işaretle oylanıada OY BİRLİĞİYLE KABUL ediIdi.

5-İlçeııiz Cuıırhurilet N,lal-ıallesi H36Al2A2D Paftasında 4412900-4473500 dikey, 505300-505400
yatay koordiı-ıat değerleri arasırıda kalan 2 ada 55 nolu parsel A-5 konut alanına isabet etmekte olup, parsel
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imar Komis1,on llaporları katip üye tarafından okunduktan sonra 2.nci komisyon
rıporundan itibaren komisyon aılına AK Parti meclis üyesi Fahri GİDER tarafından meclise krsa lısa
bilgiler ve rildi.01,1amaları bilgiler verildikten sonra yapıldı.

üzerinde rııevcut yapılı alt katlaı,depo iizeri 5 katlı bina bulunmaktadır. 2 ada 55 nolu parselin A- 5 Konut
alanı olan vasfilıın. A_5 Ticaret + Konut alanı olarak düzenlenmesi plan tadilatı talebi; talebi; lmar
Komisronu'na ıevki. 1apılan işareıle o1 tamada OY BİRLİĞİYLE KABUL ediüdi.

6_İtçemiz İskele, Hanıide Kazınıkarabekir ve Ray ınahallesi bölgesi ile alakalı; Yürürlükte olan
uygulanıa imar plaı,ılarımız İller Baııkası taraflndan giiııcelleneıek A.Semra Kutluay'a yaptırılmış ve

Belediye ııreclisin-ıizin 05.11.2012 tarih ı,e 60 salılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu plarılar çİzİlİrken
07.10.2003 tarih ve 23 sayılı meclis kararı, 01.1 1.2004 tarih ve 56 sayılı meclis kararı ile 01.06.2005 tarih
ve 27 sayılı meclis kararları ile onaylanan; ilçemiz Pazar mahallesi Tokat yolu imar sınırrndan başlayarak

Kaamkarabekir. iskele. Hamide köyü mevkiini kapsayan ve zile yolunda tren yolu hemzemin geçidine

kadar olan yaklaşık 375 hektarlık alanda yapılan imar uygulama planları güncel planlarımıza işlenmemiştir.
Söz konusu alanı kapsayan planlar vataırdaşlar tarafından mahkemeye taşınmış ve 1/l000 uygulama imar
ve l/500O ııazım inıar planları mahkenıece uvgun bulunmuştur. Aı-ıcak yapılan 3194 sayılı imar kanunun

l8.madde ul,gulaınası iptal edilıniştir.(S iı,as idaıe malıkemesi 200612||5E, 200613958 karar DanıŞtay 6.

dairesi 2007/842E.20O8/ 1078 kararı) Yukanda açıklanan bu hususlardan dolayı güncel İmar planlarımrza
2004 ve 2005 tarihinde yapılan ve onaylanan ilave imar planlarının eklenerek imar plan değişikliklerinin
yapılması 

"e 
onay,lann-ıası İalebiı imar Komis1,onıı'na serki. yapılan işaretle oylamada OY BİRLİĞİYLE

KABUL edildi,

GİINDEM MADDı,Si 2: imar Komis ı tınu llaporunun (Jiirüşülnıesi

l- İlçemiz Kayacık Mahallesi H36A-O7D-4A. H36A-O7D-4B. H36A-O7D-4C, H36A-O7D-4D,
H36A_O7D-3A. H]6A_O7D-3B. H36A-O7D_3C^ H36A-O7D-3D paftalarında 4473900-44'75100 dikey,
504500-506400 yatay Koordiü-Iat değerleri arasında kalaır bölgede, DOP ve KOP oranlannı bozmamak
kaydıyla ( aynı lıizınet etki alanı içerisinde eşdeğer alan bulunarak) bazı park ve pazar yerinin kaldırılıp

1,"ıirr. e_s konut alanları ve.belediye lrizmet alanlart olarak yeniden düzenlenmesi plan tadilatı talebi; lmar
komisyon üyesi Hüseyin ÖZOOĞAN'ın Ret1 o1,una karşıhk diğer iki üyenin KABUL oyuyla, İmar

Komisyoıru taraflııdan uvgun görülmüş olup. imar plan tadilatı talebi yapılan işaretle oylamada

C.H.P.meclis ü1,,eleriıriı-ı RED (6 O1,) tı1,laı,ıııa karşılık toplaııtıla katılan diğer meclis üyelerinin KABUL
(19 oy) oylarılla oY ÇoKL[rĞLYLA KABLIL edildi.

2_ ilçemiz Pazar Mahallesi l]36A_l2B-3C, H36A-l2C-2B Paftalarında 447 |000-447 |300 dikey,
508200-5086O0 yatay koordinat değerleri arasında kalan. mülkiyetİ belediyenıize aİl444 ada 68 nolu parsel

belediye lıizmet alaııına isabet etmekte olup. bir kısmının ticaret alanı Yençok=6.50 Emsal:O.60 olarak
düzenlenmesi. plan tadilatı talebi; uygun görülmüş olup, İmar plan tadİlatı talebi yapılan İşaretle oylamada
OY BIRLIGIYLE KABUL edildi.

3_ ilçemiz Yeşilırnıak Mahallesi Hj6A-l28-lA Paftasında 4473300-4473600 dikey, 506500-

506700 yatay koordinat değerleri arasında kalan l/1000 ölçekli uygulama imar planında T.C. DEVLET
DEM|RYOLLARI taraması ile gösterilen alıcakı TCDD'ye ait 59 ada l parselin dışında kalan metruk

kısmın değerlendirilerek. Ticaret Alalıı Yençok:9.5Om Emsal:1.00 olarak yeniden düzenlenmesi ve

metruk kısmın bir bö]ümünde ki kadastro park parselininde 200 metre ileride ki ıslahı bitmiş dere

kenarında çözümlennıesi için gerekli olan inrar plan tadilatı talebi; uveun görülmüş olup, imar plan

tadilatı talebi 1,apılaıı işaretle tı1,Iamada OY BIRLIGIYLl] KABLIL edildi,

4_ ilçemiz Pazar Mal-ıallesi 11364-l2C-2B Paftasında 4470500-4471000 dikey, 508200-508500

yatay koordinat değerleri arasında kalan l99 ada 7^ 8. l0. l7 nolu p
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kaldırılması ve söz konı.ıstı parsellerin Akaryakıt lstasyonu alanı olarak düzenlenmesi plan tadilatı talebi; ;

uı,gun görülnıcıniş olup, imar plan tadilatı talebi yapılan işaretle oy lıırrada Oy BİRLİĞİyLE RED
edildi

5- İlçemiz Kazımkarabekir Malıallesi H36A-l2B-4C Pafiasında, 4471600-447|800 dikey,507l00-
507400 yatay koordinat değerleri arasırıda kalan 7lzl ada 8 nolu parsel imar planında İlköğretim Alanına
isabeı etmekıç olup. taşınnıız sahibi Mehnıeı ÖZ( ETİN taı,allndan rokat İl Özel İdaresi aleyhinde bedeli

olan 475.000 TL' nin öderııııesi için clava açılı-ıııştır. Bı-ı si"iı,eç içerisinde Turhal Belediye Başkanlığı da

davaya dahil edilııriş olup. söz koııusrı daıa Tokat İdare Mahkemesinde 2019/649 esas sayılı dosya ile
devam etmektedir. Dava sonucuna göre çıkacak olan bedelden belediyemizde sorumlu olabileceğinden

ilgili kurumlara sorulmak suretiyle 7l4 ada 8 nolu parsele isabet eden ilköğretim alanının kaldırılması plan

tadilatı talebi; İı Miüıi Eğitim Müdürlüğünün 24.03.2020 tarih ve E.5850426 sayıIı kurum görüşü yazrsında

okul alanının kaldırılamayacağı yönündeki müfettiş raponına istinaden plan tadilah talebi İmar komisyonu

taraflndan. uvgun görülmenriş oltıp. inıar plan ıadilatı talebi 1apılan işaretle o_v1anrada oY BİRLİĞİYLE
RED cdildi

6- Tıırhal Ülkü ocakları ilçe Başkanlığınln l3.0].2020 tarihli yazıh talebiyle Alparslan TÜRKEŞ
isnıinin. İlçemiz Alpar.lan lI''RKLŞ buliarı lizcriııde. Alparslan lÜRKEŞ Alı Geçidi yanında bulunan
parka " Alparslan lÜnXEŞ Parkı " isnri verilııresi talebi iıııar komisyonunca gygg4g!!g!!]4q!§ olup,söz
konusu parka " Alparslan TÜRKEŞ Parkı " isıı-ıi verilmesi meclis başkanı tarafından meclis üyelerine
teklif edildi.Teklil l,apılan işaretle o1,laıııada C.Fl.P.ıııeclis ülesi Cihan ATILGAN'ın RED (l Oy) oyuna
karşllık toplaııtıla katılan diğer nreclis üleleı,inin l(ABtlL (21 O}) oylarıyla OY ÇOKLUĞUYLA
P\!!!! edildi.

M.H.P.meclis üyesi A1,Ia Bedirhan ÇELİK tarafından meclis üyelerine parka isim verilmesine
ilişkin olarak verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

GI.INDEM MADDESi 3: 2019 Yılı Büt çe Kesin Hesabının Giirüşülmesi

PLAN VE BÜTÇE KOMiSYONU (KESiN HESAP KoMiSYONU ) RAPoRU;

Raporda "Kesin Hesap dosyamız Gelir-Gider oylaması, Komisyon Kararı, Gider Dağılımını
Gösterir Cetveller ile Gider Kesiıı Hesabı ve Gelir Dağılımını Gösterir Cetveller ile Gelir Kesin
Hesabından ibarettir.

1.20l9 bütçe ;-ılı giderleri bağlı (Ornek 29) işaretli cetvelinde gösterildiği üzere, Cari
Harcama]ar 57.732.716,|7 TL. Yatırım Harcamaları 3.254.793,68 TL ve Transfer Harcamaları

2.181,290,89 TL olmak üzere toplam 63.168.800,74 TL. Cari, Yatırım ve Transfer haıcamaları cetvellerde

detaylı görmek mümkün olduğu gibi, birimlerin harcamaları da ayrıca görülmektedir. Mevcut veri ve

tablolardan da anlaşılacağı gibi Bütçe Giderleri yıl sonu gerçekleşme oranı %o 75,35 olmuştur.(Bütçe

rakamı 87.500.000,00 TL.)

2.2019 bütçe yılı tahsilatı bağlı (Ornek30) işaretii cetvelinde gösterildiği üzere, Vergi Gelirleri
7.097.580,9l TL. Teşebbiis ve Mülkiyet Gelirleri 19.827.359,85 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar
1.187.504,83 TL, Diğer Gelirler 48.473.792,02 TL olmak üzere toplam 76.586.237,61 TL gelirlerin alt

kodları verilmiş olup; tahsil edilen geliriı-ı hangi kaleme ait olduğu detaylı incelenebilmektedir.
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3. Yıl içerisinde |1.633.969,79 TL. bütçe içi aktarma gerçekleştirilmiş olup; yapılan değişiklikler
(Ömek 29) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

4. 20l,9 yılında bütçe gideri olarak tahakkuk edip. nakit yetersizliği nedeniyle emanete alınan
63.002.160,6lTL. : 1ıl içerisinde {l.|0.1.8l5,56 TL. ödenre 1apılnıış olup: kalan 21.897.345,05 TL. bir
sorrraki yıla borç olarak devredilıııiştir.

5. 2019 yılında bütçe geliri olarak tahakkuk eden 89.206.074,35 TL. den 76.586.237..6l TL. tahsil
edilerek. 6.718,,24 TL tahsi]attan red ve iade edilmiş: tahsil edilemeyen |2,619.836,7 4 TL. sab*a ve

takipli alacak olarak 2020 yılına devred ilm işt iı.ı Ömek 30 ) denilmektedir.Daha sonra Meclis Başkanı

tarafındaıı gelir ve gider oylamaları 1,apıldı.

GIDERLER OYLAMASI

20t9 yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin giderler FoNKsİYoNEL SINIFLANDIRMA
DÜZEYİNDE katip üye tarafındaır madde madde okundu.Meclis Başkanı tarafından madde madde oya
sunuldu.Oylamaya göre;

Fonksi1,onel Kodu 01.1.1 Yasaıııa r e Yürtitırıe Organlaıı Hizıı-ıetlerine (Özel Kalem - Yazı İşleri) ait
gerçekleşeıı 1.706.7til,50 TL, biiıçe gideri: 1apılan işaretle o1 laıııada EjBLIGjIIE_KABU! ediüdi.

Fonksiyoncl Kodu 01.1.2 Finaıisal ve Mali İşlere (Mali Hizmetler Müdürlüğü) ait gerçekleşen
4.224.653,39 TL. biitçe gideri: 1,apılaıı işaretle o;-,laı]]ada oYBİRLiĞiYLE KABUL ediıdi.

Fonksiyonel Kodu 01.1.9 Sıııı t)aı-ıdırn,ıa1,,a Girıııcyen Yasan-ıa ve Yürütme Organları Hizmetlerine
(Muhtarlıklar ve Destek Hizmetleıi Müdüılüğii) ait gerçekleşeıı l3.320,36 TL. bütçe gideri; yapılan
işareıle oylamada oYtsİRLİĞİYLE KABI L edi1.1i.

Fonksiyonel Kodu 01.3.1 Geırel Personel llizı-ı-ıetlerine (İnsan Kal,nakları Müdtirlüğü) ait gerçekleşen
38.8l2.248,66 TL. bütçe gideri; 1"apılaı-ı işaretle oylamada QEİBL!Ğİ!!E_K;\BUL edildi.

Fonksiyonel Ko«lu 01.3.9 Diğer Gerıel Hizıııetlere ( Hukıık İşleri - Basın Yayın Müdürlüğü) aİt
gerçekleşen 1.237.874,.10 'l'L. biiıçe gideri: l,apılan işaretle oı,laıııada oYBiRLiĞİYLE KABUL ediıdi.

Fonksiyonel Kodu 03.2.0 Yangından Koruııııra Hizmetlerine_.1 İtfaii e Müdürlüğü) ait gerçekleşen
53.326,12 TL. bütçe gicieri; yapılan işaretle oylan-ıada OYBIRLIGIYLE KABUL edildi.

Fonksiyonel Kodu 03.9.9 Sınıtland ırı-ı-ıaı,a Girn,ıel,eıı Kamu Dtizeni Hizmetlerine (Zabıta Müdürlüğü) ait
gerçekleşen 389.041,59 TL, btitçe gideri: },apılan işaretle o},lanlada oYBİRLiĞiYLE KABUL edildi.

Fonksiyoncl Kodu 04.,1.2 İnıalat İşleı,i Hizmetleriı,ıe (İşletıııe Miidürlüğü) ait gerçekleşen 5.687.085,03
TL. biitçe gideri; yapılaı-ı işaretle cı_,-,lanrada oYBİRLiĞiYLE KABUL ediüdi.

Fonksiyonel Kot|u 04.5.1 Kara1.olı.ı. İnşaat İşleri Hizmetlerine i Fen İşleri Müdürlüğü) ait gerçekleşen
2,937.669,26 TL. bütçe gideri; yapılan işaretle oylanıada gEiBLiĞj!!_E_tğ\BUL ediıdi.

FonksiyonelKodu 0,1.5.9
Müdürliiğü) ait gerçek leşerı
I(ABLıL edildi,

Sııiıflaırclırmava Giı,nreyen Ulaştırma Hizmetlerine(Ulaşım Hizmetleri
3.8l0.820,87 TL. biitçe gideri 1apılan işaretle oylamada OYBİRLİĞİYLE
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FonksiyonelKodu 05.1.0 Atık Yijnetinıi Ilizmetlerirıç 1 Temizlik Hizınetleri Müdürliiğü) ait gerçekleşen
5.387.1l0,07 TL. bütçe gideri 1,apılan işıı-etle or,lamada o\ BiRLiĞİ\ LE KABUL ediıdi.

Fonksiyonel Kodu 05.9.9 Sınıflandırmaya Giımeyen Çevre Koıuma Hizmetlerine ( Park ve Bahçeler
Miidüılüğü) ait gerçekleşen 212.237,47 TL. bütçe gideri; yapılan işaretle oylamada oyBiRliĞiyıB
I(ABtlL edildi.

Fonksiyonel Kodu 06.2.0 TopIunı lle f ahı IIizmetlcriııç ( Tünaü, \ğ Şchircilik Müdürlüğü) ait gerçekleşen
54.9E1,8l TL, btitçe gideri: ),apılaı-ı işarelle tır laınada ()ü'BiRLİĞi\ LE KABUL edildi.

Fonksiyonel Kodu 06._3.0 Su l'emini lşleri ve Hizıııetlerine ( Su ve Kanalizasyon Müdiirlüğü) ait
gerçekleşen 1.295.136,67 TL. bütçe gideri; yapllan işaretle oylamada OYBİRLİĞiYLE KABUL ediıdi.

GELİRIER OYLAMASI

20]q yılı Büıçe Kesin Hesahıııı ilişkin gelirlcı EKol\oMiK StNIFLANDIRMA DÜZEYiNDE
katip üye tarafindaır ıııadde ıııadde okunciu.Meclis Başkanı tarafindan madde madde oya
sunuldrı, O1,1ama!,,a göre:

Ekonomik Kodu 0l
KABUL edildi.

Vergi Gelirleri 7.097.580,9l TL. yapılan işaretle oylamada OYBIRLIGIYLE

Ekonomik Kodu 03 'teşebbiis ı e Millkiyet Gelirlcri 19.827.359,85 TL. yapılan işaretle oylamada
oYBiRLiĞiYLE KABUL edildi.

Ekonomik Kodu 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.187.504,83 TL. yapılan işaretle
ovlanıada oYBiRLİĞiYLE KABUL edildi.

Ekonomik Kodu 05
KABUL edildi.

Diğer Gelirler 48.473.792,,02 TL. yapılan işaretle oy lanıada oYBİRLİĞİy1,1

Ekonoınik kodu
edildi,

GÜNDEM MADDESi ,ı: Bo ş Kadro Iptal/ Ihdas Talebinin Görüşülmesi

Belediyemizde ihtiyaç duyulması nedeni ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede

1a1 ıınIanan Beledile re Bağlı Kurulıışlaı, ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetn-ıeliğin 1 l. nıaddesindeki "Boş ınemur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş
lıremur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır." hükmü geıeğince,

6

Fonksiyonel Kodu 08.9.9 Sınıflandırnıay,a girmeyen Dinlenme. Kü[tür ve Din Hizmetlerine
( Mezarlıklar Müdürlüğü) ait gerçekleşen 97.064,8l TL. bütçe gideri; yapılan işaıetle oylamada
oYBiRLiĞİYLE KABUL edildi.

Giderler toplamı olan 65.919.355,01 TL bütçe gideri; yapılan işaretle oylamada OYBİRLİĞİYLE
KABUL edildi.

06 Sern-ıal,e Geliı,leri 0,00 TL. 1,apılan işaretle o1,Iaıı-ıada OYBİRLİĞİYLE KABUL

Gelirler toplamı olan 76.586.237,6l TL bütçe geliri: yapılan işaretle oylamada OYBİRLİĞİYLE
P§P!edildi.
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Ekli Il. sa.vılı cetvelde lrazıriandığı gibi N orıı-ı Kadro Kütüğiinde boş bulunan; Teknik Hizmetler Sınıfındaki
1. dereceli l adet Şehir Plırncısı unvaıılı kadı,oı-ılı-ı. 7. dereceli 1 adet Teknisyen unvanlr kadro ile
değiştirilmesi talebi: yapılaır işirrelle iı1, laıııada oY BiRLİĞiYLE KABUL edilcİi.

(ıl) sAr lLl C}],l \,ı]t-| lloş K.\DRO DEĞiŞiKliĞi (NıE\IUR)
ili : TOKAT
ilçEsi : TURHAL
K[JRI]NIU: TURHAL BELEDiYEsi

Boş KADRo DEĞiŞiKLiK CfTvfLi (NIfNıt:R)

K.\LDIRIL}lAK isTE\iLf \ KADRo\(.\ .11.1\\I{K lsTE\l LE\ K \DRo\t.\

UNVAN
KoDtj

S]NIFI LNVr\Nl Dü: RLC]:Si ADE Di U\VA\
KODU

s ]N ]F] UNVANl DERİCEsi ADEDi

35] j Şehir PlanclSü 1 L 87908 lHS lekırisyeül 1 l

(;ERIK('ESI: Kadr() K llın llıcı k

GÜNDEM MADDESi 5: 20l9138 Sayılı Meclis Kararınln iptal Edilmesi Talebinin Görüşülmesi

Belediye Meclisinıiziı,ı 01 .03.2019 'I'arih r"e ,1 no'lu gündem maddesi ile Turhal Kocakavak Anadolu
Spor Kulübürıe 40.000 TL nakdi _vardım yapılması hakkında karar alınmıştır. Fakat muhasebe kayıtlarımızı
incelediğimizde 40.000 nakdi yardımın halen kullanılmadlğı tespit edilmiştir. Bu sebeple 2019/38 Sayılı
Meclis Kararının ıptali ve bedeliır gelir kaydedilmesi talebiı yapılan işaretle oylamada oy ninr,iĞiyı,n
KABUL edildi.

GÜNDEM MADDESİ 6: Belcdiyemizden Kocakavak Şirketine Bedeili otarak Arsa Devri Talebinin
Görüşülmesi

Gündem maddesi okunduktan sonra M.H.P meclis üyesi Feridun ÖZÇnrİK^ meclis
başkanmdan söz aldı.Konuşmasında "Bu alanların özel sektiire verilmesinin daha iyi olacağrnr"
söyledi.M.H,P.meclis üyesi Ayla Bedirhan ÇELİK söz alarak "Bu alanlarrn satılmamasr
gerektiğini,mümkünse kar elde edilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini,tıuralarrn çocukiarrmua miras
kalmaları gerektiğini,konut yapılmaması bunun yerine iş merkezi,kültür merkezi,park gitıi alanların
yapılması gerektiğini söyledi. C.H.P.meclis üyesi Hüseyin ÖZÜPEX söz alarak konuşmasında
"Tasarruf belediyeciliğine,üretim belediyeciliğine yönelmediğimiz müddetçe borçtan kurtulma
şartımrzrn arsa satarak,parsel satarak olmayacağını düşünüyorum.Ama şu anda borçlu belediyeyiz
başkana da hak veriyorum.ama başka bir yöntemi düşünemiyor muyuz başkanım." dedi.Meclis
başkanr tarafından meclis üyeIerine konu haklunda kapsamh bilgi verildi oylama dıha sonra yapıldı.

Turlıal Belediye Başkanlığımızın, Belediye iştirakimiz olan 2160599478 Vergi Numaralı Turhal
Kocakavak İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti' ı-ıe borcu bulunmaktadır. Bu borca karşılft olarak mülkiyeti
belediyemize ait ilçemizin uygun görülerı 1"erindeı-ı bedeli nıukabi]inde Turhal Kocakavak İnş. Taah. San.
Tic. Ltd. Şti' ne devri diişüntiln-ıektediı,.

5393 sayıiı Beledil,e ''Diğcr ktırııltışlaı,la ilışkiJer" başlıklı 75 (d) maddesinde "Belediye, belediye
n-ıeclisinin kararı üzeriı-ıe !,,apacagı anlaşnrıır,a ulgulı olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren
konularda; Kendi]erine ait taşınınazları. asli görev ve hizmet]eriııde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz
olarak mahalli idareler ile diğer kamu kuruıı-ı ve kuruluşlarına devredebilir.. . " hükmü bulunmaktadır. Bu
hüküm doğrultusunda belediyenizin şirkete olan borçiarıı-ıa karşılık, mülkiy eti belediyemize ait Osman
Gazi Mahallesi l39l ada 4 parsel nolı-ı 738.82 ııı]. 5 paı,st l ntılıı 7]8.L|0 ın:.6 parsel nolu 738,00 m2,7
parsel nolu 738.00 ıır. [l parsel ntı]ıı 738.00 m2. toplamda 3.690,82 m2 arsaların tamamlnı K.D.V.
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hariç 5.540.000,00 
,l,L (Beş ırrilyoı-ı beş yi]z kırk bin) bedelden Turhal Kocakavak

İnş.Taah. San.Tic.Ltd. Şti'ne devir edilnıesi talebi; yapılan işaretle oylamada C.H.P meclis üyelerinin

çEKiMSER (5 Oy) o1,,ları.M. H. P.ıırec]is ül eleriııdeır Al la Bedirhan ÇELIK ve Ferhat SOYSAL ile
C.H.P.meclis üyesi Ciiharı ATlLGAN"ın ItED (3 Oy) o1-una karşılık toplantıya katılan diğer meclis

üyelerinin tamamının KABUL (l7 Oy) oylanyla oY COKLUĞIJYLA KABUL editdi.

G[JNDEM MADDESi 7: Sporculara Ödül Verilmesi Teklifi 'f alebinin Görüşülmesi

ilgi: Tokat il Özel idaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.06.2020 tarih ve 18956282-

000E.4966 sayılı Mercimek tepe Yamaç Paraşütü organizasyon konulu yazısı ve ekli protokolü.

Tokat it Özel idaresi. Turlıal Kal,nrakanı lığı. Turhal Belediyesi. Şenlurt Belediyesi

paydaşlarının ilinıizde lıer yıl organize ettiğiı 02.07.2020- 05.07.2020 tarihleri arasında yapılacak olan

Geleneksel Mercimektepe Cross Contr1, (Uluslarası Paraşüt Mesafe Yarışması Organizasyonu) konulu

yarışmaya katılarak dereceye gireı-ı .varışınacılardan l'inciye 3.000 TL.2'nciye 2.000 TL, 3'üncüYe 1000
'tL ödül verilınesi planlaı-ımaktadır.

5393 Sayılı Beledil,e Kaırrınrıı]un l;l.ı"'ılrcti "t]eIediye. ıı-ıahalli müşterek nitelikte olmak şaıtıyla"
konulu maddesi. "b" fıkrası 1Gerektiğinde^ sporu tcşr,ik etlırek aııacı.vla gençlere spor malzemesİ verİr,

amatör spor kulüpleriııe ayni ve nakdi yardıın yapar ve gerekli desteği sağlar, her tiiırlü amatör spor

karşılaşmaları düzenler, yuı1 içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başan göstefen Veya derece alan

öğrencilere. sporculara. teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül

verebilir" ' ibaresi bulunduğundan, İlgi sayıh karar ile belediyemize tahsis edilen ödenekten kullanılmak

üzere dereceye giren sporculara para ödülii verilmesi talebi; yapılan işaretle oylamada OY BİRLİĞİYLE
I(ABUL edildi.

Gündenrde giirüşülecek başkır konu olnııdığından Meclis Başkanınca meclis üyelerine
teşekkür etlilerek Turhal tselctlil,csi Tcnımuz arı olığan meclis toplantısı saat:l5:25 de kapatıldı.
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