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Toplantının Yılı-A_vı
Toplantrnın Türü-Sayısı
Birleşim
Oturum

: 202l-Aralık
: Olağan-l2
:l
:l

Toplantının Tarihi
Toplantının Günü

:02.|2.202|
:Perşembe

Belediye
oldı,ığı.ı Aralık a1

Meclisinin 02.|2.202l Perşembe günü saat l4,00'da meclis toplantı salonunda yapmış

,ına ait meclis toplantı tutaııağıdır,

Belediye Meclisi, Belediye Ba

saat l4.00'da meclis toplantı salonunda
skanıilkerBEKLERbaşkantığında02.12.202|Perşembegiiırıü
I,"İjr." ..,r"|i"de imzalaİı bulunan üyelerin katılımıyla toplandı,

KATiLANt|\,ELER : iLKER BEKLER^,:.L.şl,| KARAKOYLIN, BEKiR AY,HAYRETTIN

öNAL, MEHMET ATILIjAN, vevn roı-41, DEJ^I}IAN ERDOĞAN, RECEP öZTüRK, ADNAN

YILMAZ. AHMET DAGBAiI, ÇuN'ds nunşAT Şl!rN, GÖKHAN TUNÇEL, SAMET ŞENEL,

M'sTAFA öĞür. pııını cirjpn, ciıı,q,N ATiLGAN, irıiinaf ooNvEz, NiHAT yALçIN, şERiFE

GttNGöR. HüSEYIN oz;ö;i;;ö;;ri* 
,özüigr 

,-isvıeiı_ KABALAK, AYLA BEDİRHAN

ÇELİK, FERHAT SOYSAL

GöREvl,i ÜYE

KATILMA YAN ÜYE :İLKER BEKLER (l VE 2 NCi GürNDEM MADDELERİ) BETüL KILINÇ

iziıLi üYE : FERIDUN ÖzçEı-ır

GüNDEM:

/L

l.İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

2. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

3. ücret Taril,e Komisyo" R";;;;^ecı.iiştilmesi ve 2022 yılı Belediye ücret veTarifesinin Kabulü

4. 2022 Y ı|ı Bütçesine 
"ıt 

piJ" ," sttçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ve 2022 Y/rı Bütçesinin

[tJj} 
"u,.o" 

reclis üyelerine ödenecek Huzur Hakkının Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

6.2022 YıIı,Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

7. sosyal Denge sözleşmesi imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi Talebinin Görüşülmesi

8. 2021 Yılı Ek Bütçe Talebinin Görüşülmesi

EK GüNDEM (BiRİMLERDEN GELEN):
9. 07.08.2014 Tarih ve 20 ı4l;Jl;; M""üis Kararına Ek Karar Alınması Talebinin Görüşülmesi

l0.TOPEKA.ş.HisseSatışıLçinBelediyeBaşkanınaYetkiVeritmesiTalebininGörüşülmesi
İl.r'"!,',.',rİrl',r"i.ci-]'il Belediye başkan,na yetki Verilmesi Talebinin Görüşülmesi
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Meclis Başkanlığını Belediye Başkanı itker BEKLER,in yürüttüğü görüldü. Başkanhk divanı

yerini aldıktan ro*u yotıu,,..ulrj,ıa,. ar iarti mectis üyesi Betül KlLlNç ve M,H,p,meclis üyesi Feridun

ÖZÇELiK ,in toplantıya katılrnajıkları görüldü.Açıhş konuşması ve Saygl duruşunun ardlndan istiklal Marşı

okundu.
Meclis Başkanl tarafından 2021 yılı kasım ayı olağan meclis toplantısına ait toplantı tutanaklarının

kabulü meclisin orruyrru ,.,,1.İıdr. T,,taİ-,akıİ-.da -ua'Oi nrtu bulunmadığı ve tutanakların kabulü YaPılan

işaretle oylamada oY BiRLİĞiYLE K4BUL edildi, 
.

Meclis Başkanı t-uffi;;;j];6,elerine herhangi bir önergelerinin olup olmadığı soruldu,

Meclis üyelerince yazıh önerge verilmediği görüldü

M.H.P. meclis üyesi Feridun ÖZÇELİK' in toplantlya katılamay acağına ilişkin meclis başkanlığına

hitaben vermiş olduğu izin dilekçesi katip üye tarafindan meclise okundu. Dile e sahibi meclis üyesininkç

edildi.
Günden,ın-ıaddeleriıriı-ıgörüşiilmesinegeçilmedenöncebelediyemizbirimlerindengündeme

ekleırmek üzere teklii geldiği görüldü.

imar ve şehircilit nıiotıriiieün" ait " 07.08.2014 Tarih ve 20|41 65'3 Sayılı Meclis Kararına Ek

Karar Alrnması,, na ilişkin ierıit: n"ı"aiy" Meclisi çalışma yönetmeliğinin 1l.maddesi gereği Meclis

Başkanı tarafindan 9.uncu madde olarak doğrudan gündeme eklendi,

Mali Hizmetler vıioiirıiıgti* ait",, roiBx A.ş. Hisse Satışı İçin Bctediye BaŞkanına Yetki

Verilmesi ,, ne ilişkin t"tıit g"i;İiy. Mectisi çalışma yönetııreliğinin 11.maddesi gereği Meclis Başkanı

tarafından 1O.uncu nradde olarak doğıudan gündeme eklendi,

Mali Hizmetler lıiioıırıtigtine ait ,;Taşınmaz ipoteği İçin Betediye Blyoll" yetki Verilmesi "

ne ilişkin teklif Belediye ıı".iii iı,ş-" v6netmeıiğinin-l l.maddesi gereği Meclis Başkanı tarafından

l 1.incİ madde olarak doğrudaı gündeme eklendi,

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi,

Aralık ayı meclis toplantısı süresince izinli sayılması yapılan işaretle oy lamada OY BİRLiĞ İYLE KABUL

GüNDEM MADDESİ l: İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

Gün«lemin l nci maddesi katip üye tarafindan okunurken Meclis Başkanı ilker BEKLER

toplantı salonundan ayrıtıı. iopıaniıl,a Mecıis l nci Başkan Vekili Samet şENEL başkanlık

yapmaya başladı.

1- Ilçemiz Gaziosmanpaşa (Tapuda; Kayacık- İskele- Hamide) Mahallesi H36A-l1C-2B

paftasında, 447 07 00-447 0900 dikey, 504000-504200 yatay koordinat değerleri arasında imar planında

"İbadet Yeri" olarak ayrılan kısmın plan tadilatı talebi; İmar

Komisyonu'na sevki, yapılan işaretle di

2- İlçemiz Celal Mahallesi A_l2B-4B, H364,-l29-

3,A paftalarında. 4472400 - 4412900 dıkey, 507l00 -507700 yatay koordinat değerleri arasında kalan, 10

hektarlık alanda 3 194 sayılı İmar Kanunu 'nun 18. maddesi ve 2981 sayılı yasanın 10/c uygulaması

yapılacağından; kadastro sınırları, mevcut yollar, sosyal donatı ve eğitim alanlarının halihazıra göre

yeniden planlanma sr ve ıslah imar planlarının yapılması talebi; İmar Komisyonu' na sevki, yapllan işaIetle

oylamada OY BİRLİĞİYLE KABUL edildi
İlçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi H36A-l2D-lA paft asında, 4470700 -4470900 dikey, 504200-

504400 yatay koordinat değerleri arasında kalan 1476 ada l ve 2 nolu parsellerdeki Ticaret Alanının (Un

Fabrikası) bölgedeki diğer adalardaki kat yükseklikleriy le btitünlük sağlayacak şekilde Konut Alanına
i; İmar Komisyonu'na sevki, yapılan işaretle

Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi

oylamada oY BiRLiĞiYLE KABUL ediı
H36A-l28_lC. H36A-l2B-2D, H36

-)-

dönüştürü
oylamada

lerek yeniden düzenlenmesi pIan tadilaıı taleb

oY BiRLiĞiYLE KABUL edildi.
.t_ İlçemiz Yunus Emre Mahallesi (Ray) H36A- 12B-4D, H36A-l2B-4C paftalannda 44'71700,

4471900 dikey, 506800-507l00 yatay koordi nat değerler i arasında ka]an, 348 nolu imar adasındaki 7

metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi plan tad atı talebi; imar Komisyonu'na sevki, yapllan

oY BiRLiĞİYLE KABt_lL edildi
il

I

işaretle oylamada
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1_ ilçemiz Hanıam Mahallesi H364_l3A_lA paftasında, 4473600_4473900 dikey, 508500_508800

yatay koordinat değerleri araslııda kalan l25 ada 24 nolu parselin içerisind.l.. *.o",n 7 metrelik imar

yollarının kaldırılarak konut adasrnrn yeniden düzenlenmesi plan tadilah; İmar komisyonu

tarafından uygun görülmüş olup, imar plan tadilatı talebi yapılan işaretle oylamada oy BiRLİĞiyLE

KABUL edildi.

GtJNDEM MADDESİ 2: İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

BiRLi Ğiyı.n, rıınuı, edildi.

GUN DEM MADDES| 3: Ücret Tarife Komisyon Raporunun Görüşülmesi ve 2022 yılı Belediye

ücret ve Tarifesinin kabulü

3_) İlçemiz Pazar Mahallesi H36A_l2B_3A paftasında, 4472|00,44,72200 dikey, 507800_507900

yatay koordinat değerleri arasında kalan 1 92 ada 42, 43 ve 44 nolu parseller Turhal Belediyesi adlna kayıtlı

oıup i.u, planlnda "Park" alanında kalmaktadır. Tokat il Milli Eğitim Müdürlüğ.u|?"..?.,.,.,o,o,1 tarihli ve

E.35696580 sayılı yazıyla |92 ada 42 ıe 44 nolu parsellerin 45 nolu parseldeki "İlköğretim" alanı ile

birleştiriterek ilgili bakanlığın "inşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü" adına tahsisi talep edilmektedir, Tahsis

işlemlerinin yapılabilmesi için 192 ada 42. 43 ve 44 nolu parsellerdeki "Park" alanınrn kaldınlarak

,,ilköğretim,, alanı olarak yeniden düzenlenmesi plan tadilatı; imar komisyonu tarafından uygun

görüİrnüş olup, imar plan tadilatı talebi yapılan işaretle oylamada oy BiRLİĞİYLE KABUL edildi,

C.H.P.meclis üyesi Hüseyiıı ÖZDOĞAN meclis başkan vekilinden söz istedi. Konuşmasında "Başkanım

bir söz almak istiyorum.Şimrİi geçeır ay meclis toplantısına giremedim.imar Planı ile ilgili bişey olmuş,

Yanlış yanlış den]eyin]de. Bir sefer karar verdik.ikinci sefer karar verdik,üçüncü sefer karar verdik, Hep

beraber karar verdik ve evet dedik. En son çarşamba günü toplandık. Perşembe günü toplanı var. Tekrar

bir karar verilmiş. Ben istanbul,daydım bana bir açıklanra yapılabilirdi. siz evet diyor ben hayır diyorum,

Biz üçümüz evel dedik. Bana açıklama yapllsaydı bende ona göre karar verirdim, Ne oldu şimdi burda

rıiiseyin ÖZDOĞAN hayır dedi siz evet dediniz.Açıklayıcı bir bilgi olursa ne gerekiyorsa ona karar

veririm.olmaz böyle şey.Meclis Başkan Vekili Samet ŞENEL "Bundan sonraki toplantılarda koordine

ederiz.,, dedi. AK Parti meclis üyesi Recep ÖZıÜRK "Hüseyin Abi ben size haber edin diye söylemiŞtim

aına,, dedi. C.H.P.mectis tıyesi Htiseyin ÖzooĞaN "Ben istanbul, daydım Watsabı görmedim,

aranabilirdi. " dedi.

2_) i|çemizPazar Mahallesi H36A_12B_3Dpaftasında, 4471|oo _ 44,71500 dikey, 507800 _

507900 yatay koordinat değerleri arasında kalan, Küçük Sanayi Sitesi Alanına isabet eden 896 ve 898 nolu

imar adalarında bulunan parsellerin, planda 3 metre olan arka çekme mesafelerinin kaldırılarak yeniden

düzenlenmesi talebi; yapılan incelemede diğer adalarda da arka bahçe mesafelerinin aynı olduğu

görülmüştür. küçi,ik sanayi sitesi Alaırı olarak, söz konusu değişiklik ada bazında değil, çevresindeki diğer

aynı Statüdeki adalar içinde geçerli olmak şaııl1,la 3 n]etre olan arka bahçe mesafelerinin ka[dırılmasl, imar

Komisyonu taratlndan uygun görülmüş olup. imar plan tadilatı talebi yapılan işaretle oylamada ğ

3

1

Ücret ve Tarit-e Komis1,on Raporundan birer sı,ıret mecliste grubu bulunan partilerin gruplarına

dağltıldl.Komisyon raporu ve 2022 yılı ücret tarifesi katip üye tarafindan. meclise okundu,Komisyon

ffirrr.,da 
,,aeıLdiyenİiz 2022 yılında ul,gulayacağı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre vergi,

ı."ri.. hurç ve katilma payı konusu yup,ilıuyun ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için alacağı ücret ve

iuiiı"ı"rin tespiti için io.iryonun-, toplanmış olup 18 sayfadan oluşan tarifelere oybirliğiyle karar
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vermiştir. Yukarıda tespiti yapılan ücret ve tarifelerin belediyemiz meclisince görüşülerek karar

bağlanmasını arz ederim" denilnrektediı,
C.H.p.meclis tiu".i tıiir"vin özüpnr ı-ııeclis başkan vekilinden söz istedi.KonuŞmasında "SaYrn

başkan değerli -luauşlu.,gtiİrJ"-l-ı üiü.n:ü , madjesi hakkında konuşmak için söz almış

bulunmaktayım.Ben bu dosyŞ- l,,orni,1,onj*i arkadaşımrn talebi üzerine bir göz attım,Bazı fıyal|aıın

bugün ki şatlara göre belki size az geı"bili. ama bana g6re çok yüksek olduğunu gördüm,Eğer bu fiyatları

sayın başkan ve komisyon üyellri tekrar gcızden geçirirlirse turhal için _faydalı 
olur kanaatini

taşıyorum.Özellikle t-en işlerinde'kepçe saati zoÖ liraymış İ0O ıi.uyu çıkmış, AK parti meclis üyesi yusuf

KARAKOYL]N "şimdi oroJdtıifrr* i".o"tu onceki yıllarclan biliyorum,Hüseyin bey iş makinalarının

ücretlerinin artlrı[ması i.t"gind;i'irua.,tunı-rn vatandaşlar tarafından kiralanmaması ,gitsinler dışardan

kiralasınlar.çünkü belediyenin malı,iş makinalar I zaIen az ve eski durumd a,Arıza da veriyor,Mümkiinse

dışardan kiralasınlar ,ranık ;;];;;İ. C.H.p.mecıis üyesi Hüseyin öZÜPEK"Sayın baŞkanım bizim de

bundan haberimiz olursa uirj" ."t u....yiz evet verİriz.Konuyu bilmediğimiz^iÇin bize Pahalı geliYor,

,,dedi. AK paıti meclis tıyesi Ğtikhan TUNbEL "Hüseyin abi komisyonda zaten şerife abla da var,Tek tek

kalemler geçerken to.r.,şt.*.;a.Ji. C.H.p.meclis tıyeii şerife CÜNGÖR "Bende itirazlarda bulundum

değilmi çok oluyor dedim"d"ai. er Paıli meclis üyesi Gokhan TLNÇEL"Buna itiraz ettin mi abla"dedi,

C.H.P.meclisüyesiŞeritbctn.ıcÖn'.ptti.etmedimmi.yüzyüzkoyalım.dedim.Kepçelerdışanya
verilmesin dendi,,,dedi. ,qı< paııi nreclis ül,esi Melııııet ATüaGAü.i "Hayır iş makinalarını belediye kiraya

vermi_vor diye karar uıuı,nr.un!t"ii trr.çtinttı dışardaki kepçeciler burayı baz alıyor,şimdi kepçenin saati

dışarda 200 lira belediye d;300 . ç,ka.sa o ajam dr-rn-,u oda çıkarır"dedi,D.iğer meclis üyeleri de

gt'aşı.r_i tiıoirirdi.Meclis uuşt_, iıı.., aEKlER^toplantıya katıldı.oylama.işlemine geçildi. .: .__,_:

Belediyenıizin 2022 yilında uygulayacağı.246.4 sayılı Belediye_ Gelirleri Kanununa göre vergı,

resim, harç ve katılma puy, tl.,,r* yupjn-,uyun Ğ iıgiüiüe.in isteğine bağlı hizmetler için alınacak ücret ve

tarifelerin Ücret ve Tarife Komis"vorrr"u b"üi.ı.n.n l,e nıeclise o,-kunan bedeller,,jl"rlld"" alrnmasr meclis

başkanı tarafından -"ctise İekİiı 
"aııol. 

Teklif yapılan işaretle oylamada oyBiRLİĞiyLE KABUL

edildi.
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GUNDEM MADDESI 4: 2022 YıhBntçesine ait Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
ve 2022 Yılı Bütçesinin Kabulü

2022 mal,i yılı bütçesinden ve komisyon raporundan birer suret mecliste grubu bulunan partilerin
gruPlarına dağılldı.Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2022 mali yılı bütçe komisyon raporu
katip üye tarafından okundu.

Komisyon raporunda ;

2022Ml\Li YlLI BÜTÇE KOMİSYoN RAPORU

Madde l- Bütçe Komisyonumuzca geneli üzerinden gelir ve gider bütçeleri ayrı ayrı incelenmiştir.

Madde 2_ Bütçe kapsamında yer alan gelir ve gider kalemleri tek tek ele alınarak incelenmiştir.

Madde 3- Bütçede gelir|ere esas teşkil eden gelir tahminlerinin tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlandığı
göriilmüştür.

Madde 'l. Bütçede yer alan birimlere ait gider tekliflerinin hizmet aınacına yönelik olduğu ve aşırı tidenek teklifinde
buIunulmadığı tespit edi lmiştir.

Madde a Ücret tarifelerinin gerçek maliyet unsuriarını kapsadığı görülmüştür.

Madde 6- Komisyonumuz incelen,ıesinde gelir ve gider bütçelerinin denk olduğu ve bütçe açığının olmadığı tespit
edilıniştir.

Madde 7- Belediye borçlarınıır ödenmesi için gerekli ödeneklerin ayrıldığı görülmüştür.

Madde 8- Yatırım harcaınaları için ayrılan ödeneklerin kalkınma ve yatırım planIarına uygun olduğu tespit
edilmiştir.

Madde 9- Bütçeye bağlı cetveIlerin usulüne uygun düzenlendiği görülmüştür.

Madde l0- Bu rapor l0 maddeden oluşmaktadır. denilmektedir. Raporun 2.nci sayfası aşağıdaki çizelgelerden
oluşmaktadır.

A(

)

Gi DERBÜTÇESi
0l GENEL KAMU HiZMETLE RI 93.867.000,00
03 KAMU Dt ZE\i \e GÜVENLiK HiZMETL EItI 8l2.000,00

EKoNoMiK işıe R ve HiZMETLER0.t 24.546.500,00
05 ÇEVRE, KORUMA HIZMETLtıRl 2.041.500.00
06 ISKAN ve TOPLUM REI-'AHI HlZMEI'LE,R l 4.908.000,00

08 DiNLENMI.. KÜü.TÜR ve DiN ü IiZMl] ILERI l85.000,00
l0 SoSYAL G UV EN L lK Y l- IZ N,l I]TLE tt lL. SoS YARD I Nl H 55.000,00

ToPLAM l 26,4l 5.000,00

23

t{un



üTÇESiGELlRB
0l V EItGi RiGELIRLE

1 6.1 20.000,00
0] TEŞEBBÜS Ve M ULK EY T (j LI R EI- R 36.360.000,00
0,1 ALINAN BAĞ lŞ ve YARDIMLAR l .510.000,00
05 ER GELiRLERD

72 .425 .00 ,00-toPLAM
126.4l5.000,00

2022yILl BÜTCE OYLAMAsI

(l) Turhal BelediYe Başkaı-ılığına ait l0 (On) maddeden oluşan 2022 yllı bütçe karamamesi madde
madde katip üye tarafından okundu;

Madde 1- Be
126.4l5.000,00
i<ABUL edildi.

cetvelinde
işaretle ov

Madde
gelil lah
edi]di.

gösterildiği gibi toplam l26.4l 5.000
lamada oY sİRLİĞiyLs KABUL

erildiği gibi toplam
OY BİRLİĞİYLE

,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Söz konusu madde yapılan
edildi.

lediye bağlı idare birlik biriııleri için (A) Ödenek Cetvelinde göst
TL ödenek verilnriştir. Söz konusu madde yapılan işaretle oylamada

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

Madde 3- 2022 YıIı gider bütçesinde yel alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edi len gelirler ile
finansm anın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik
sağlaırmlştır. Söz konusu madde yapılan işaretle oylamada OY BİRLİĞİ YLE I(ABUL edildi

,l- Gelir çeşitlerinin yasal dayaırakları (C) cetvelinde gösterilnişti
sil edilemel,ecektir. Söz konrısu madde 1.apılan işaretle oylamada

r.Yasal dayaırağı bul
oY BiRLİĞiYLE

uffnayan
KABUL

Madde 5- (G) cetvel
çok yılı kapsal,an sözl
ninı-iĞiyı,n, KABtJL

inde nicelik ve ı-ıiteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden
eşme yapmaya yetkilidir. Söz konusu madde yapılan işaretle oylamada OY
edildi.

Madde 6- 62ı15 sayılı Harcırah K
içi ve yurt dışı gezi ve görevler
miktarlar üzerinden ödenecektir.
KABUL edildi.

anunuı]un 8 inci n-ıaddesi gereğince memur ve hizm
inde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H)
Söz konusu madde yapılan işaretle oylamada

etli olmayanların yurt
cetvelinde gösterİlen
OY BiRLİĞİYLE

Madde 7- Bütçeye aşağıdaki cetveller eklenmiştir.
1- Ödenek Cetveli -A (Ömek-l4).
2- Celirlerin Ekonon-ıik Sınıt'landırması-B Cetveli (Örnek- l 5),
3- Finansmanıır Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Ömek- l6).
4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek- l 7),
5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Ömek- l 8),
6- FonksiYonel ve Ekonomik Sınıf]andırn,ıa Düzeyinde İzleyen iki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Ömek-8),
7- Çok YılIı Celir Bütçesi Cetveli (Örnek- l9).
8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonoınik Sınıflaıdırması (Ömek-20),

_ 
9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere izin Verilen Hizmetleİe Ait (G) Cetveli (Ömek-2l),

l0- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli 1Ömek-21),
24
lül\l t rrl/ürlr|



l l- lhdas Edilen Memur Kadı,olarıırı Gösterir (K-l ) Cetveli (Örnek-23,1,
l2- ihdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarınl Gösterir (K-2) Cetveli iÖmek-24),
13-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-l) Cetveli (Ömek-25),
l4- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Ömek-26),
l5- Ayrıntılı Harcama Programı 1Örnek-27,1.
16- Finansman Programı ( Ömek-28) .Söz konusu madde yapılan işaretle oy lan-ıada Oy BİRLİĞİYLE

l(ABUL edildi.

Madde 8- Meclisçe kabul edileıı bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara
uyulmak sı.ıretiyle değişiklik yapılabiliı,. Söz konusu madde yaptlan işaretle oylamada oy BİRLiĞiYLE
I(ABUL edildi

Madde 9- B
işaretle oylam

u kararname hükümleri 0l Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer. Söz konusu madde yaprlan
ada oY BiRLiĞiyır xısuı eaiıoi.

Madde l0- Bu kararname lrükün-ılerini i.ist },öıretici yürütür. Söz konı,ısu madde yapılan işaretle oylamada
oY BiRLiĞİYLE KABUL edilcti.

(2) 2022 Yılı gider bütçesi. kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarınrn
birinci düzeyi itibariyle toplamları üzeriııden yapılan işaretle oy lanıada OYBiI{LİĞiYLE KABUL edildi

q

2022 YlLl
GiDEIr tstlTÇEsİ

0t GENEL K-AMU HiZMETLERi 93.867.000,00

02- OZEL KALEM

18- YAZI İŞLERi MÜDÜRLÜĞÜ

24-HUKUK lŞLERI 403.000,00

25- BASIN YAYIN MÜD 3.386.000.00

34_MALI HiZM. MiJD 22.336.000,00

39_İNSAN KA\.N.MÜD 65.333.000.00

46-MUH fARLlK iŞLERi MÜDÜR LüĞü 145.000,00

48- PLAN VE PROJE MÜDÜRLjĞÜ 1.529.000,00

03 KAMU DÜZENİ ve GÜvııNıiK HiZMETI,ERi 812.000,00

33_ iTFAİYE MüDüRLÜĞÜ 398.000,00

36- ZAB]TA MÜDÜRLÜĞÜ 4l4.000.00

0,1 LER ve HiZMETLEREKONoM

-1

w
U/hü,üfu)

200.000,00

I

535.000,00

I

24.601.500,00



40- IŞLETME MÜDURL tjĞ 5.600.000,00

31- FEN IŞLERİ MÜD [- LIt U(i I l4.499.500,00

44_ ULAŞ]M HiZMETLERİ M DURl- GU 4.502.000,00

05 ÇEVRE KORLMA ZNtETLERi 2.04r.500,00

ünı- ü35- TEMiZl-i K IŞLERİ M l .643.000,00

- PARK VE BAHÇELER MüD UG

06 ve ToPLUM nEPauı uİzISl(AN METLERI 4.908.000,00

ü32- İMAR VE ŞEHİRCiLİ r vününr 632.500,00

41- SU VE «aNeıİzesyoN ı,ı tJDüRL 4.275.500.00

08 DINLENME ,KU
,tl, ltt e ID Fl\ IZ EM L,f Rili] l85.000,00

zMEüLERı ııü»üırı-Ü45- MEZARLIK Hi 185.000,00

l0 VE SOSYAL YARD|MsosYAL G VENL
rrizı.rnrı-nRi

55.000,00

AMAC. YAP3l- ENCELL LERiN ERi, SA
55.000,00

ToPLAM l26.4l5.000,00

(3) 2022 Yıh g
yapılan işaretle oyl

elir bütçesi, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden
amada OY BİRLİ Ğ iyl,ı KasUı ea;ı di.

2022 YILI

GELiR BÜTÇESi
01 VERGİ GELiRLERl l6. l20.000,00

TEŞEBBÜS VE MÜLKiYET GELiRLERI 36.360.000,00

04 IŞ VE YARDIMLARALINAN BAĞ
l .5 10.000,00

05 DI ER GELIRLER 72.425.00,00

ToPLAM 126.4ı5.000,00

(1) 2022 ı,ılı finaı-ısman
yapıJaıı işaretle ovlaıı-ıada

ırı ekoııonıi
oY BiIr.Li

k sınıfl
Ğivı-o

andırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları tizerinden
I(ABUL edildi.

K SINIFLANDIRMASININ02 22 IY IL NFl NA NIS NA NI KE N() o B cID ZE
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398.500,00
I
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PERSONEL GİDERLERi 24.217.500,00
02 SOSYAL GÜVENLiK KURUMU DEVLET PİRİMi

GiDERLERİ
4.175.000,00

03 MAL VL. HiZMET ALIMl GiDLRLIRi 58.534.000.00
FAiZ GiDERLERİ 4.000.000,00

05 CARI TRANSFERLER 3.300.000,00
06 SERMAYE GIDERLERi 22.538.500.00
09 YEDEK oDtjNEKLER 9.650.000,00

GEn-EL TOPLAM 126.415.000,00

(5) 2022 Yllı ayrıntılı harcaına programı üç aylık dönemler itibariyle birinci düzeyde toplamları üzerinden
yapllan işaretle oylaınada oy BiRLiĞiYıB Kı.BUı ediüdi.

2022 y lLl AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
IV.

3 AYLIK ToPLAM
(oCAK-
ŞUBAT_
MART)

(NISAN-
MAYIS_

HAZiRAN)

(TEMMUZ-
AĞUSToS-
EYLÜL)

(EKIM_
KAsIM-
ARALIK)

EKoNoMIK
KoDLAMA

1

PERSoNE,L
GİDERLERİ 6.054.375.00 6.054.375,00 6.054.375,00 6.054.375,00 24.217.500,00

2

SoS. GüV.
KURUM.
DEVLET
PRiMİ
ciDER.

1.043.750.00 1.043.750.00 1.043.750.00 1 .043.750,00 4.175.000.00

J

MAL VE,
HiZMET
ALIM
GİDERLERİ

14.633.500.00 l4.633.500^00 14.633.500,00 l4.633.500,00 58.534.000,00

1
FAIZ
GiDERLERİ 1.000.000^00 l .000.000.00 1.000.000,00 l .000.000.00 4.000.000,00

)
CARi
TRANSFERL
ER

825.000.00 825.000.00 825.000.00 3.3 00.000.00

SERMAYE
GiDERLERİ 5.634.625.00 5.634.625,00 5.634.625.00 5.634.625,00 22.53 8.500,00

9
YEDEK
önpNprı-En 2.4 l2.500.00 2.4l2.500.00 2.4l 2.500,00 2.4 l2.500.00 9.650.000,00

GENEL TOPLANl 126.415.000,00

W
,i/a

01

04

I

I. II. lll.
3 AYLıK 3 AYL|K 3 AYLıK

I

I tzs.ooo,oo 
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2022 Y |Ll FİNANSMAN PROGRAMI

1.3 AYLIK II. _] A]Y,|,IK III.3 AYLIK

1

VERGI
GELIRLERi 4,03 0.000,00 16. 120.000,00

J

TEŞEBBÜS VE
MÜLKiYET
GELİRLERİ

9.090.000.00 9.090,000.00 9.090.000,00 9.090.000.00 36.360.000,00

4

ALINAN BAĞIŞ
VE YARDIMLAR
iLEöZEL
GELiRLER

3 77.500.00
3 77.500,00 3 77.500,00 3 77.500,00

l .5 l0.000.00

5

DIGER
GELiRLER ] 8- l06.250.00 l8, ]06.250.00 l 8.106.250.00 l8.106,250.00 72.425.000,00

GENEL TOPLAM 126.4l5.000,00

(6) 2022 Yılı finansman progr.ımı üç aylık dönemler itibariyle birinci düzeyde toplamlan tizerinden
yapılan işaretle oy lanıada OY BiRLiĞiYLE l{-ABtJL edildi.

2022 yıIı bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin "Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği"
nin 31 maddesine göre meclis tutanaklanna uygunluğu;yapılan işaretle oylamada oy BiRLiĞİyLE
IiABUL edildi

GL'INDEM MADDESi 5: 2022 Yılın<la Meclis Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkınrn Belirlenmesi
Talebinin Görüşülmesi

5393 sayılı Belediye Kanııııu'nun "Huzur ve Izin Hakkı" başlıklı 32. maddesinde "Meclis başkan ve
üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için. 39 uncu madde uyannca belediye
başkanına ödenmekte olaır aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis
tarafindan belirlenecek miktarda lıı-ızur lrakkı ödenir. Huzı-ır hakkı ödeııecek gün sayısı, 20,24 ve 25 inci
maddelerde belirtilen toplantü günü sar,ısındaıı t-azla olan-ıaz ve n-ıeclis üyelerine aynı gün için birden fazla
huzur hakkı ödenemez." hükmü gereği 2022 yılında belediye nleclis üyelerine ödenecek huzur hakkının
2022 yılınrla belediye başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutannın üçte birini geçmemek
üzere üst limitten verilmesi teklifi yapılan işaretle oy lamada OY BİRLiĞİYLE KABUL edildi.

GÜNDEM MADDESi 6ı2022Yı|ıMeclis Tatil Avının Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Meclis Toplantısı" başlıklı 20.maddesinde "Belediye meclisi heı
yıl bir ay tatil kararı alabilir." hükmüne ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin "Meclis Toplantıları"
baŞlıklı 6. maddesinde "Meclis, başkanlık divanı, encün,ıen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin
YaPı[acağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konulann
görüşüleceği aylann dışında bir ay tatil kararı alabilir." hükmüne binaen 2022 yılında meclis için tatil

| ..oro.oro.oo I o.rro.ooo.ro 4.030.000,00

I
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IV.3 AYLIK 
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kararı alınıp alınmayacağınln belirlenrıresi; tati l kararı alınması durumunda ise Ocak, Nisan, Mayıs, Ekim,
Kasım ve Aralık avları dışındaki bir ayın meclis tatil ayl olarak belirlenmesi teklifine kalşılık olarak Meclis
Başkanınca 2022 yılında meclisin tatil vapmaması üyelere teklif edildi, teklif yapılan işaretle oylamadao\,ıtiRLiĞi YLE Ii{BUL edi ldi.

GÜNDEM MADDESİ 7: Sosyaı Denge Sözleşmesi imzalanması için Belediye Başkanına Yetki
Verilmesi Talebinin Görüşülmesi

4688 Sa1.',ılı Kamu Görer,lileri Sendikaları ve Toplu Sözleşnıe Kanunu 32'nci maddesin deki ''sosyal
denge taznıiııatıııı n öılen mesine belediyelerde beleıliye başkanıııın teklili üzerine beleıliye meclisince, il
özel idaresinde valinin tekliJi üzeriııe il genel meclisince karar yerilmesi" hükmü ile sosyal denge
sözleşmelerinin imzalanacağr hüküm alına alınmıştır. Bu itibarla kurumumuzda görev yapan 4688 sayılı
kanun kapsamındaki kamu görevlil eriıre sosyal denge taznrinatl ve diğer ödemelerin yapılması, ödenecek
tutarlar ile sözleşme içeriğinin be lirlenmesi ve yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge
Sözleşmesi imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi; yapılan işaretle oylamada oY
BiRLiĞ IYLE KABUL edildi

GÜNDEM MADDESİ 8: 2021 Yıtl [,k Bütçe Talebinin Görüşülmesi

GÜNDEM MADDESİ 9: 07.08.2014 'farih ve 20l4l 65-3 Sayılı Meclis Kararına Ek Karar Alınmasr
Talebinin Görüşülmesi

Belediyemiz 202l yıIı bütçesinin
ödenek verilmesi talebi; yapılan işaretle oy

yıl sonunda aşılacağı öngö
lamada oy BiRLiĞİyLE

rüldüğünden 22.000,000,00 TL ek
KABUL edildi.

Ilçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde (Tapuda; İskele - Kayacık - Hamide) H36A-l2D-lA, H36A-12A-
4,{. H364-l2A-4B. H36,4-l2A-4C. H364-l2A-4D. H36A-l1C-2A. H36.4-l1C-2B, H364-llC-2C,
H36A-l1C-2D. H36A-llB-3Cpaftalarında,4170100-4472300 clikey, 503400-505000 yatay koordinat
değerleri arasında kalan 95 hektarlık alanda, 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde uygulaması ve 2981
saYılı Yasanın 10/c uygulaması yapılmakta olup; söz konusu kadastro mülkiyet sınırları, mevcut yollaI ve
YaPılar dikkate alınarak, imar adaları, imar yolları, sosyal donatı alanlarınrn düzenlenerek yapılan imar
Planlarının ıslah imar planı olarak kabut edilmesi talebi; yapılan işaretle oylamada oy BİRLİĞiYLE
KABUL edildi.

GüNDEM MADDESi l0: TOPEK A.Ş. Hisse Satışı İçin Belediye Başkanrna Yetki Verilmesi
Talebinin Görüşülmesi

TOPEK Gıda Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30.||.2021 Tarih ve 270 sayı
numaralı Yazısı ile şirketin finansnıarı \,e yatırın] ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile birçok bankadan
müŞterek ve müteselsil sorrıınlu sıf'atı i]e kediler kullalıdığından, ödeme günü gelen kredilerin
ödenememesi nedeni ile erteleme işlemleri yapıldığını ancak maddi sıkıntılaıın devam etmesi ve ödemede
acze düŞülmesi nedeni ile ödemelerin gerçekleştirilnıediğinden ve TURPAN A.Ş. ve diğer hissedarlar olan
Tokat BelediYesi, Turhal Belediyesi, Pazar Belediyesi ve Tokat İl Özel idaresi yetkilileri ile yapılan sondaj
usulü görüŞme ve Çalışmalar neticesinde ve TOPEK A.Ş. nrüşterek ve mütes;lsil olarak sorumlu otduğu
kedi borÇlarının ve piyasaya olan borçlarıııın ödenmesi amacı ile şirketin satılması çalışmalarınİn
yapılması hususrrnda mutabakata varıldığını bildirilmiştir.

Bu nedenle TOPEK A.Ş. Yönetiıı kuruluna tekliflerin toplanması, tekliflerin alınması, aracılık
göriiŞmelerinin YaPılması ve bu konuyla ilgili aracılık komisyon işlemlerinin ve de son değerlendirmeye

Belediye Meclisimizin 0'7.08.20|4 tarihli ve 2014165 sayılı karan ile
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ilişkin raporun genel kurula sunulm
verilmesi talebi; yapılan işaretle oyl

ası için yetki talebi hususunda Belediye
aııada OY BİRLİĞiYLE KABUL edi

Başkanı İlker BEKLER' e yetki
ldi.

Belediyemizin %l00 iştiraki olan Turhal Kocakavak İnşaat Taahhüt Temizlik Taşımacrlık Turizm
Petrol Gıda Besi Et Kombinesi Bilgi İşlem Otomasyon Çiçekçilik Organizasyon Eğitim Güvenlik
Matbaacılık Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Daha önce Bankalardan kullanmış olduğu ve
ileride kullanabileceği kediler ile ilgiti olarak Tokat ili. Turhal İlçesi. Osman Gazi mahallesi, :Bg1 ;da,4

ek verilebilmesi talebi için Belediye
lamada OY siRliĞiyln KABUL

GüNDEM MADDEsi 1ı: Taşınmaz Ipoteği lçin Belediye Başkanrna Yetki Verilmesi Talebinin
Görüşülmesi

ve 5 parsellerde yer alan gayrimeııkullerin Bankalar lehine ipot
Başkanı İlker BEKLER' e yetki verilnresi talebi; 1,,apılan işaretle oy
edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Meclis Bışkanınca meclis üyelerine teşekkür
edilerek Turhal Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı saat:15:l5 de kapatıldı.

Yunus Kürşat ŞAHİN Gökhan TIIN L
Kati üy" Katip Üy
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