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1. İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

2. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

3. Enerji Kentler Birliği,n" a.iı *Ç"J.i ijye Seçimi Yapılması Talebiniıı Görüşülmesi

ŞERiFE GÜNGÖR. BETÜL KlLINÇ

a ıı-ıaddi hata bulunıııadığ

4. Bütçe Aktarımı Talebinin Cörtişülnıesi 1Tokat Salıipsiz Hayvanları Koruma Birliğine)

S. §CİPi.i- Borcuna Karşılık Taşınmaz Mal Sanşı Talebinin Görüşülmesi

L.İuİ..", Tahsislerinin Kaldırılması Talebinin Görüşülmesi

y
Meclis Başkanlığırıı Be le di1" e Başkanı İlker BEKLER 'in yürüttüğü görüldü. Başkanlık divanı

erini aldıktan sonra yoklaııra 1apıld ı. AK Parti meclis üyesi Betül KILINÇ, C.H.P. meclis üyesi Şerife

GÜNcÖn ve M.H.P. meclis üyesl Ayla Bedirhan ÇELİK' in toplantıya katı lmadıkları görüldü.Açılış

konuşması ı,e sal,gı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu,

Meclis Başkanı tarafındaır 2021 yılı Subat ayı olağan nreclis top lantısına ait toplantı tutanaklarının

kabı.ılti ıı-ıeclisin oı,ıar,ııııi sııııtılrltı.-l'tıtirı-ıaklaı,d
o\; BiRLi(;iY|-E KAB[-Lişaretle o1 laıı-ıadı edildi
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ıVetu akların kabulü yapılan
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Meclis Başkanı tarafindan meclis üyelerine herhangi bir önergelerinin olup olmadlğı soruldu,Meclis

üyelerince önerge verilmediği görüldü.
AK parti meclis tıyeİi Betül K1LINç ve C.H.p. meclis üyesi şerife GÜNGÖR, ün toplantıya

katl lamayacağıııa ilişkin nreclis başkanllglna ııitaben vermiş olduğu izin dilekçesi.klip üye tarafından

mecıise okun-dtı.Dilei<çe sahibi nl""iis tiyeii,,,in Man ayı mecliS toplaü]lıSl süresince izinli sayılması yapılan

işaretle oylanıada oY BiRLiĞİYLE, KABUL edildi, 
_.

Gündem .udd.ü.rini-!&Çrı-Jne geçilnıeden önce belediyemiz birimlerinden gündeme

eklennıek üzere teklif geldiği görüldü.
Mali Hizn-ıetler Mujtirliigtine aiı " Bütçe Aktarımı Talebinin Görüşülmesi (Tokat SahiPsiz

Hayvanları Koruma Birıiğine);, ne ilişkin tek'iil Beledil,e Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 1l.maddesi

g.rlgi ıılecıis Başka.ıı tarafindan 4.üncii ı-ı-ıadde olarak doğrrıdan gündeme eklendi.

Mali Hizmetler N{üdürliiğüıle ait " SGK Pirim Borcuna Karşılık Taşınmaz Mal Satlşı Talebinin

Görüşülmesi ,, ne ilişkin t.k'iif B"ı.diy. Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin l l.maddesi gereği Meclis

Başkanı tarafından 5.inci madde olarak doğnıdaır gündeme eklendi,

Mali Hizmetler ıltıdtirİtigtlne uit "İuş,nrİz Tahsislerinin Kaldrrılması Talebinin GörüŞülmesi
,, ne ilişkin teklif Belediye Mejisi çaüışn a İönetmeliğinin l1.maddesi gereği Meclis Başkanı tarafindan

6.ncı madde olarak doğrudan gtindeme eilendi.Daha sonia gündem maddelerinin görüşütmesine geçildi,

GüNDEM MADDESİ l: İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

GüNDEM MADDESİ 2: İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

l_ ilçemiz Hacılar Mahallesi H36A-O7C - 'lC paftasında, 4475300,44'.,5700 dikey, 507000-507300

yatuy koorjinat değerleri arasıııda kalaıı 232. 237. 238,239 nolu parsellerin içerisinden geçen imar

vollarınıı-ı veniden düzeırlenıı-ıe.si plan tadilatı talebirıin; İıı-ıar Kon-ıisyonu'na sevki, yapılan işaretle

o1ıanıaaa oy ginıiĞiYıE, xagtıı eaiıdi.

2_ ilçemiz Çeı,likler Mahallesi 78 ada 1 05 nolu parselin bulunduğu imar adasında ki 0,7 ,01,202l

tarihli ve 2O2 l /6 nolu Meclis Kararı ile onaylanaıı imar plan tadilahna, tateP sahibi tekin ÇOŞKIJN

tarafindan askı süresinde itiraz edilerek, talebin yeniden değerlendirilmesi hususunun; imar Komisyonu'na

sevki. yapılan işaretle oylamada oY BİRLİĞİYLE KABUL ediüdi,

3- ilçemiz Osnıaııgazi Malıallesi (eski adı Seyfidemirsoy) 29 ada_4 !9'y_p§"li" bulunduğu adanın

bir klsnıı A_ 5 Konut Alaııl ve diğer kıimı ise A_j Konut Aianı olarak, 04.12,2014 tarihli ve 20141104

sayılı Meclis Kararı ile düzenlennıTştir. Danıştay Altıncı Dairesi, (Esas no: 20|613945) 2020/10350 Karar

no ile 04.12.2014 tarihli ve 2014l|04 suy,ü, M""ıi, Kararının iptaline karar vermiş olup, adanın tamamında

ırat ytitsetıiginin eşitliğini sağlanrak amacıyla A_5 
. 
Konui Alanı olarak düzenlenmesi plan tadilatı

İİı".iri", in-,-r, ro,r,İryo-nr,na slevki, yapılan işaretle oylamada oy BiRLİĞİYLE KABUL edildi,

4_ llçenıiz Pazaı Malrallesi H364_l2C_2B pafiasında 4470600_4471000 dikey, 508100_ 508500

yatay koordinat değerleı.i arasında kalaıı. l99 ada 3. +. 5.6. 7. 8.9. l0. l7, 18, 19 ve 23 nolu parsellerin

Akar.v-akıt ve Bakını lstasy-oı]u. Ticaret Alanı ve Koı]rıt Dışl Kenlsel Çalışııa Alanı olarak düzenlenmesi ve

i99 ada 8, l0. l7 nolu parsellere isabet eden l0nıt'tik imar Yolunun kaldullmas.plan tadilatı talebinin;

İmar Komisyonu,na sevki, yapılan işaretle oylanrada oy BiRLiĞiyLE KaBUL ediıdi.

imar l(omis1,on Raporları katip üye tarafından okunduktan sonra ,komisyon adına Ak parti

-".ıi. tı*l..ı 
- 

nr,ı,.İ' cinnn tarafından i nci madctedeki komisyon raporu hakkrnda,C,H,p,meclis

:;,* ffi;;İ.'öZıİotoıı **iindan <la 3 ncü maddedeki komisyon raporu hakkında meclis üYeleri

k sa k,sa tilgilendirildi ve sonrasrncla oylamatarı yapıldı,
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2_ ilçen-ıiz Haıııaır1 Malıallesi llj6A - 1jA - l A" paftasında. 4473400-4473'700 dikeY, 508500-

508900 yatay koordinat değerleri arasında kalaıı 90 ada 267 nolu parsele ulaşımı sağlayacak olan 7mt' lik
in1a, yoİıa.,n,n yeııiden. düzenlenınesi talebiı uvgun görülmüs olup, imar plan tadilatı talebi yapılan

isarette ovlamada oy sinı-iĞiYLE KABUL edildi.

3- ilçen1iz Min1ar Siı-ıan Malıallesi (Tapuda Kayacık) Şehit Semih BALABAN Caddesinin

bulunduğu bölgede tüın parseller Koııut Alanına isabet etn]ekte olup, Caddeye cephesi olan parsellerin

ticaret İkonut alanı olarak düzeırlennresi plan tadilatı talebi; uyeun görülmemiş olup, imar plan tadilatı

talebi yapılan işaretle oylanrada OY BİRLİĞİYLE RED edildi.

GijNDEM MADDESi 3: Enerji Kcntlcr Birliği'nc Asil re Yedek Üy-,e Seçimi Yapılınası

l1gi

Talebinin Görüşülmesi

Erıerji Kentler Birliğinin 01.02.202l tarihli ve 18958423,27 sayılı yazısı

Biru-iĞiyl,E KABUL edildi.Soıuasında seçim işlemine geçildi.
AK Parti meclis üyesi Göklıan TUNÇEL (ASIL) üyelik için aday oldu,başka aday çıkmadı.Yapılan

işaretle oy lanıada AK Parti meclis üyesi Gökhan T[.INÇEL oY BiRLiĞiYLE (23 üye) Enerji

Kentleri B irliğinde belediyenıizi ıeınsil etmek üzere ASİL üy,e seçildi
C.H.P. ıııeclis üyesi Cihan ATILGAN (YEDEK) üyelik için aday oldu,başka ada

BIRLIGIYLEişaretle oylamada C.H.P. meclis üyesi Cihaıı ATILGAN OY
Kentleri Birliğinde belediyemizi temsil etmek üzere YEDEK üye seçildi.

Betediyemiz tarafındaıı Tokat Merkeze bağlı Çördük Köyü H37D.02.C.3 Pafta l 18 Ada 9_11

parsellerde İayıth 20.063.54 nır 1,üz ölçün-ıe sahip açık alan üzerinde yaptırılacak 1,800-2000 KWE kurulu

güce sahip olacak olaıı ve l l .07.20l 9 tarihinde çalışmalarına başlamış olduğumuz (RES)

İ.tizgar Enİr.iisinden Elektrik Üretim Santrali kurulnıası işi için proje onayları yaptırılmış, gerekli olan tüm

izinĞr alınmİş ve 08. l0.2020 tarihinde yetkili dağttın şirketi olan ÇEDAŞ ile bağlantı anlaşması yapılarak

ihale yapma aşamasına gelinmiştir.
bu tt fİaliyeıeri desteklemek, dayanışma ve koordinasyonu artırmak, danışmanlık hizmetlerinden

faydalanmak. soİunlar hakkında bilgi ve belge paylaşmak, eğitim seminerleri ve panellere katılmak,

enerjinin verimli kullanılmasını sağlanıak. karşılaşılan sorunlara çözüm yolları bulmak, ortak Projeler
l.iretmek amacıyla kurulnruş olan Enerji Kentleri Birliği Tüzüğü'nün Birlik Meclisinin KuruluŞu baŞhkh 7.

Maddesinde:
" 1- Doğal üyeler; Birliğe üye olan belediyelerin başkanları,
2_ Seçiimiş üyeler Belde ve ilçe Belediye Meclis üyelerinden l asil l yedek üye ... seçilir,

3_ Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi n,ıahalli idare seçimleri ile sona erer.

4-Belediye meclis ü)etiğini heı,hangi bir nedenle kaybedenler. birlik meclisi üyeliğini de kaYbetmiŞ

sayılırlaİ" hükmü geİeği belediyen-ıizi Enerji Kentleri Birliğiırde temsil edecek 1 asil ve i yedek üyenin

belirlenmesi talep edilmişıir.
Taleple İlakalı olarak Meclis Başkanıırca öncelikle Turhal Belediye Başkanlığı'nın Enerji

Kentleri Birliğine üye olnıası meclis üyelerine teklif edildi.Teklif yapılan işaretle oYlamada ğ

3

y çıkmadı.Yapılan
(23 Uye) Enerji

1- İlçemiz Hamam Mahallesi H364-l28 - 2C Patlasında, 4472900-4473200 dikey, 508200-

508500 yatay koordinat değerleri arasında kalan ve Belediye Hizmet Alanına isabet eden 56| ada 4, 5, 6,7
ve 8 nolu paİseller, Ayrık Nizam 2 katlı Konut Alanı ve Sosyal Tesis Alanına dönüşttirülmesi. plan tadilatı

talebi; uveun eörüİmüs olup. imaı plaı-ı tadilatı talebi yapılan işaretle oylamada OY gİRLİĞİn n
I(ABUL edildi.



(Tokat Sahipsiz Hal,ı,anları Koruma Birliğine)

Beledi;-emiziı-ı de kurucuları aı,asında bulunduğu "Tokat ]li Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği"nin
ilk meclis toplantısı yapılmış olup organlarının oluşumuna ilişkin kararlar alınmıştrr.

Üyesİ oldugu İotaİ iıi 
-Sahİpsiz 

Hayvanl.an Koruma Birliği Tüzüğü, Üyelerin birliğin faaliyet

giderlerine katılını payları başlığı Madde 26'da "Üyeler, meclislerince kabul edilen kesin hesaplarını,

tesinleşmesini müteakip bir ay içerisin<le Birlik Başkanlığı'na gönderir. Kesinleşen bütçelerinin 7o

0,50,sini üyeIik aidatı oİarak bir a1, içerisintte Birliğin hesabına aktarırlar. Birlik tarafindan yapılan
hizmet ve o rgan izasvon lara üyelerin tamamının vel,a bir kısmının üyelik aidatı dıŞında aYrıca

katkıtla bulunmasına kıırar verilebilir. Bu durumda ilgili üyc, üyelik aidatı ile birlikte, iŞin

gerektirdiği a5,ni ı,e nakdi katkıya al,rıca yapmakla yükümlüdür" hükmü gereğince kahlım bedeli

olarak u 01ı yaılı bütçesinc,beledil,enıizin 2020 yılı kesiıı l-ıesabı-ıın % 0,50'i oranında. aktarma yapılması

meclis başkaırınca tiyelere tekıif ;diüdi.l-eklil yapılan işaretle o.vlanıada oY BİRLİĞiYLE KABUL

Gi', NDt]\{ \tADDl]Si J: Bütçe Aktarımı Talebinin Görüşülmesi

edildi.

GÜNDEM MADDESi 5: SGK Pirim Borcuna Karşılık Taşınmaz Mal Satışı Talebinin Görüşülmesi

GÜNDEM MADDESi 6: Taşınmaz Tahsislerinin Kaldırılması Talebinin Görüşülmesi

Belediye Meclisiııiır 04.02.20l,6 taiihli ve 2016127 sayılı kararı.
Belediye Mec]isiı-ıiı-ı 05.04.20l6 taı,ihli ve 2016/63 sayılı kararı.
Belediye Meclisinin 06.07 .20l,7 tarihli ve 2017l89 sayılı kararı.
Belediye Mec]isinin 06.07 .2017 tarihli ve 2017l90 sayılı kararı.
Belediye Meclisinin 05.|0.2017 tarihli ve 2017ll28 sayılı kararı.
Belediye Meclisinin 05.01.2018 tarihli ve l4 sayılı kararı.

l.) Belediye Meclisinin 05.01.20l8 tarihli ve l5 sayılı karan

ı4

5510 salrlı Sosyal Sigortalar ve Cjenel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 41'inci maddesinde "

31l1212023 tarihine kadar uygulannıak üzere,......., belediyeler,il özel idareleri ve bunlara ait tiizel kişilerin

veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, Sosyal Güvenlİk Kurumuna

aiİotan ve KurĞa bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen borçlarına karŞılık,

mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşlnmazlardan Kurum tarafindan

uygun görülenler ....... borçlu kuruınrın da uygun görüşü alınarak Kurum bütçesinin gelir ve gider

heİapları1,1a ilişkilend iriln-ıeksiziıı kuruııca satün alınabilir. Bu İdarelerin satln alınan taşınmazlarının taPu

işlemlerine esas olan ve 1,ukarıda belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda kuruma ait olan ve

oı s: sayılı Kaııun kapsaıııında takip edilen borçları terkin edilir." denilmektedir.

Turhaİ Bele<]iye Başkaı-ılİğııırızıı-ı ve iştirakimiz olan 2|60599478 Vergi Numaralı Turhal Kocakavak

İnş.Taah. San.Tic. ıİa. şti'n in Sosl,al Gür,eıılik Kurunıuna pirim borçlan bulunmaktadır. Bu borçlara

kaİşılık otarak mtilkiyeti belediyenrize ait ilçenıizin Kayacık Mahallesi |02 ada 4,6,7,8,9, l0, 11, 12

pariel. 103 ada 1, 3. 4. 5, 6. 8 parsel. l05 ada l" 2. j.4. 8,9 parsel, l07 ada1,2,3,4,6,,7,8,9, 10, l1, 12

parsel. l08 ada 1.2,3. 10. 1l parsel. 1ll ada 19 parsel. l26 ada5,7,8, 13, t4 parsel, l34 ada 1,4 Parsel,
l3q udu 5.6 parsel. I4O ada l parsel, 146 ada 9 parsel. 150 ada 7 parsel, l51 ada 15 parsel, 166 ada 7

parsel. Celal Mahallesi 1704 ada l parsel ve 1705 ada l parsel numaralı arsaların Satlşınln yapılması

planlanmıştür.^ 
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun " Meclisin Görev ve Yetkileri" başlıkh 18/e maddesinde

"Taşınmaz mal alııııına. satımına, 1akasıı-ıa ...... karar vermek." hükmü bulunduğundan Turhal BelediYe

Başİanlığıııızıı-ı ve iştirakimiz olan 2160599478 Vergi Numaralı Turhal Kocakavak
inş.TaahSan.Tic. Ltd.şti'nin pirim borçlarına karşılık taşınnıazların belirlenen bedelden verilmesi talebi

yapılan işaretle oylamada C.H.P.meclis üy.elerinin RED (6 Üye) oylarına karşılık toplantıya katılan diğer

meclis ıiyelerinin taıTıanllnün KABUL (17 Üye) oylanyla oY COKLUĞUYLA KABUL edildi.

a)
b)
c)

ç)
d)
e.)

iıgi

C ?



İlgi (a), (b). (c). (e) kararlaı ile Mülkiyeti belediyemize ait Osman Gazi Mahallesi Cumhuriyet
Caddesi 7l ada 34 parsel üzcrinde bulunan site İşhanı J'üncü katıa Tokaı Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü adına taIrsis edilen bürolarııı.

İlgi (ç), (0 kararlar ile Mülkiyeti belediyenrize aiı Osman Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada
34 parsel üzerinde bulunan site İşhanı 3'üncü katta Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Turhal Şubesi
adına tahsis edilen büroların,

İlgi (d) karar ile Mülkiyeti belediyemize ait Osman Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36
parsel üzerinde bulunan siıe İşhanı 3'üncü kaıta Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne tahsis
edileıı büroların.

5393 sayılı Belediye Kaırıınuı-ı "MecIisiıı görev ve y-etkileri" başlıklı 18 (e) maddesinde "Taşınmaz
mal alımına, satııılına, takasına. üal-ısisine. tahsis şeklinin değiştirilmesiıre veya tahsisli bir taşmmazın kamu
hizmetinde ihtiyaç duyulmaması h6linde tahsisin kaldırılmasına karar vermek '' hükmü gereğince yukarıda
belitilen yerleriı-ı tahsisinin kaldırılması talebi: yapılan işaretle oylanrada OY BİRLİĞİYLE KABUL
edildi.

l
ımet Ş

Katip tive
Demi ERDoĞAN

Katip Üye
ri iA

5

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Meclis Başkanınca meclis üyelerine teşekkür
edilerek Turhal Beledil,esi Mart ayı olağan meclis toplantısı sıat:l4:45 de kapatıldı.
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