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Belediye Meclisi 10.10.2019 Pazartesi günü saat 16.00’da 2019 dönemi 10. Toplantı 1. 

Birleşim 1. Oturumunu yapmak üzere Olağan olarak Meclis Başkanı Mustafa YALÇIN başkanlığında 

toplandı. 

Meclis Üyeleri: Zafer PAMUK,  Ragıp DOST, Orhan SAY, Hami TÜRKYAR, İbrahim ATA, 

Ümit DİLCİ, Yüksel SUNGUR, Selçuk ÇAĞAN, Kerem ÖZDEN, Çağrı DAŞAN, Ömer UĞURLU, 

Alaaddin CANIPEK, Müjdat YILMAZ, Aytaç KIRMIZITAŞ, Duygu İNCE, Murat İLHAN, Suat 

ERDOĞAN, Hasan ÖZSOY, Adnan ÖZER, Ahmet YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Mustafa 

ÇALIKSOY, Mustafa ÖZAŞIR, Ufuk GÖKDEMİR, Menduh BEKTEMİR, Gürsel KISIR, Berrin 

ÖZEN ve Paşa ÖNAL’ın meclis salonunda oldukları tespit edildi. 

Meclis oturumu, çoğunluğun sağlandığı görülerek Meclis Başkanının iyi dilek ve temennileri 

ile açıldı. 

Meclis Üyesi Emine TİMUÇİN, Musa SOYKARCI ve Cumhur YILDIZ’ın izinli sayılması 

oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

Bir önceki meclis toplantı tutanağının okunmuş sayılması oya sunuldu. Oybirliği ile kabul 

edildi. 

 

G Ü N D E M  : 

1. Plan Bütçe Komisyonu – Plan Bütçe Komisyonu Raporu 

2. Plan Bütçe Komisyonu –  Plan Bütçe Komisyonu Raporu 

3. Plan Bütçe Komisyonu –  Plan Bütçe Komisyonu Raporu 

4. Plan Bütçe Komisyonu –  Plan Bütçe Komisyonu Raporu 

5. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

 

Karar No: 166 

Meclis gündeminin 1. maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.10.2019 tarihli ve 

07 sayılı raporunda; Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarihli ve 146 sayılı kararı ile Belediyemizin 

2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Plan taslağı incelenmek üzere komisyonumuza havale 

edilmiştir. 

5393 sayılı Kanun’un 41’inci maddesinde “Belediye başkanı, mahallî idareler genel 

seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak 

stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye 

meclisine sunar. 

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye 

meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir” denilmektedir. 

Taslak Plan üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; Talas Belediyesinin sürekli değişen 

çevre koşullarıyla mücadelede geleceğe yönelik amaçları ve hedefleri, bu hedeflere ulaşabilmek için 

takip edeceği politikaları, politikalara uygun proje ve faaliyetlerinin, yöntem ve kriterlerinin 

belirlendiği çalışmalar olduğu görülmüştür. 

 



Hazırlık sürecinde Planın üst yönetici ve kurum personeli tarafından sahiplenildiği, rehberde 

öngörülen analizlerin irdelendiği, önceki dönem Stratejik Plan’ının değerlendirilmesinin yapılarak 

devam eden projelere yer verildiği, paydaşların beklentilerinin ve önerilerinin araştırılarak alınan genel 

görüşlere Plan’da yer verildiği incelenmiştir.  

Taslak Plan’ın On birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Programı ve Orta vadeli 

Programda mahalli idarelerden beklenen faaliyetlerle uyumlu olarak amaç ve politikalar öngörüldüğü 

anlaşılmaktadır. 5018 sayılı kanun ve ilgili mevzuat ile benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde 

Belediyenin geleceğe ilişkin misyon ve vizyonu oluşturmuştur. Stratejik Planın, amaçları ve ölçülebilir 

hedefleri belirlenmiş olan göstergeler bu sürecin ölçülmesi, izlemesi ve değerlendirmesini 5018 Sayılı 

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda ve Belediyeler İçin Stratejik 

Planlama Rehberinde belirlenen şekle ve sürece uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.  

Talas Belediyesi plan dönemi için 4 adet stratejik amaç ve bu amaçlara ulaşmak için de 20 

adet hedef belirlemiştir. Hedefler ve öngörülen projeler/faaliyetler amaçlara ulaşma hususunda uyumlu 

ve sorumlu birimleri belirlenmiştir. Stratejik amaçlar aşağıda ifade edildiği şekilde belirlenmiştir;  

1- Çevreyi Sürdürülebilirlik ve Yaşanabilirlik İlkeleriyle Koruyup Geliştirmek, 

2- Tarihi ve Kültürel Mirasına Sahip Çıkan Kadim Talas’ı Kentsel Dönüşüm Projeleri ve 

Uygulanabilir Kent Planları Üreterek Cazibe Merkezi Haline Getirmek, 

3- Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetlerle Huzurlu, Modern Bir Kent Tesis Etmek ve 

Talas’a Aidiyet Duygusunu Geliştirmek, 

4- Vatandaş Odaklı, Şeffaf, Birlikte Belediyecilik Yönetimi İçin Sürekli İyileştirmeler 

Yapmak ve Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek. 

Taslak Plan, 5393 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesi gereğince Belediye encümeni tarafından 

uygun görülerek 28.08.2019 tarihli ve 395 sayılı karar ile Meclise havale edilmiştir. 

Talas Belediyesinin misyonu, vizyonu, temel değerleri ile stratejik amaç ve ölçülebilir 

hedeflerini ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini, On birinci Kalkınma Planı ve programları ile 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41’inci 

maddesi hükümleri doğrultusunda, katılımcı yöntemlerle hazırlanan Stratejik Plan Komisyonumuzca 

incelenmiş ve uygun görülmüştür. Stratejik planın Meclisimizce kabulü talepleri; 

 Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul 

edildi. 

 

Karar No: 167 

Meclis gündeminin 2. maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.10.2019 tarihli 

ve 08 sayılı raporunda; Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarihli ve 147 sayılı kararı ile Belediyemizin 

2020 yılı Performans Programı taslağı incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesinde “Kamu 

idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde 

geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.  

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeler 

ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile 

performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında 

yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak 

hazırlarlar.” denilmektedir.  

 

 



5393 sayılı Kanun’un 41’inci maddesinde “Belediye başkanı, mahallî idareler genel 

seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak 

stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye 

meclisine sunar. 

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde 

bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.” 

61’inci maddesinde “Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak 

hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, 

gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.” 

38’inci maddesinin (b) fıkrasında “Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye 

idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye 

faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve 

değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak” denilmektedir. 

 Taslak Performans Programı 5393 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesi gereğince Belediye 

encümeni tarafından uygun görülerek 28.08.2019 tarihli ve 396 sayılı karar ile Meclise havale 

edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen yasal çerçevede hazırlanarak komisyonumuza sunulan 2020 Mali Yılı 

Performans Programı incelenerek ve kurumsal stratejik hedefler ve göstergeler üzerinde gerekli 

değerlendirmeler yapılmıştır.  

Taslak Program’ın; 

 Belediyenin 2020-2024 dönemi Stratejik Planı’nda yer alan, stratejik amaçlara, hedeflere ve 

projelere/faaliyetlere uygun olarak hazırlandığı, 

 Mali yılı kapsayan, ulaşılabilen, kesin veya tahmini verileri içeren performans tablolarının 

hazırlanmış olduğu, 

 Gerçekleştirilecek faaliyetlere yeterli kaynak ihtiyacı öngörüldüğü, 

 Harcama birimi performans bilgilerinin her birimin faaliyetleri ve hizmetleri ayrı ayrı 

değerlendirilerek genel bilgi ve bütçe özetlerine yer verildiği, 

 Yönetmelik’te ve rehberde belirtilen şekilde idarenin görev, yetki ve sorumluluklarına, teşkilat 

yapısına, insan kaynaklarına ve fiziksel kaynaklara, idarenin politikalarına, stratejik amaç ve 

hedeflerine, performans hedef ve göstergeleri ile idarenin program dönemi faaliyetlerine yer 

verildiği görülmüştür. 

Sonuç olarak; 

Talas Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı’nın ekte sunulan şekliyle kabulünün 

uygun olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul 

edildi. 

 

Karar No: 168 

Meclis gündeminin 3. maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.10.2019 tarihli 

ve 09 sayılı raporunda; Belediye Meclisi’nin 07.10.2019 tarih ve 148 sayılı kararı ile 

Komisyonumuzca görüşülmek üzere havale edilen 2020 mali yılı ve izleyen iki yıl bütçesi incelendi.  

Buna göre; 

İncelemeler neticesinde 2020 MALİ YILI PROGRAM GİDER BÜTÇESİ’nin 

121.000.000,00 TL, 2020 MALİ YILI PROGRAM GELİR BÜTÇESİ’nin 

121.000.000,00 TL olduğu anlaşılmıştır. 

 



5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde ''Belediyenin yıllık toplam personel 

giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek 

yeniden değerlendirme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu geçemez'' 

denilmektedir.  

Yasanın bu hükmüne göre tahmin edilen personel giderlerinin % 30’un altında ~ %16,68 

olduğu tespit edilmiştir.  

Yedek ödenek tertibine ise 11.010.000,00 TL ödenek konulmuş olup bütçe gelirleri toplamının 

% 9,10’na denk gelmektedir. 

Nihai karar Belediye Meclisine ait olmak üzere 2020 mali yılı bütçesi 121.000.000,00 TL 

(yüzyirmibirmilyon) olarak komisyonumuzca incelenmiş ve uygun görülmüş olup; 

2020 Yılı Bütçe Kararnamesi ile 2020 Yılı Mali Yılı Bütçesi oya sunuldu. İşari olarak yapılan 

oylama neticesinde Meclis Üyeleri Hasan ÖZSOY, Adnan ÖZER, Ahmet YÖRENÇ, Halil 

GÜLTEKİN, Mustafa ÇALIKSOY, Mustafa ÖZAŞIR, Ufuk GÖKDEMİR, Menduh BEKTEMİR, 

Berrin ÖZEN, Gürsel KISIR ve Paşa ÖNAL'ın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Karar No: 169 

Meclis gündeminin 4. maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.10.2019 tarihli 

ve 10 sayılı raporunda; Belediye Meclisi’nin 07.10.2019 tarih ve 149 sayılı kararı ile 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanununun 97. ve diğer ilgili maddelerince belirlenmesi gereken gelir ücret tarifesi 

hususu tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununun 97. ve diğer ilgili maddelerindeki miktarların ekli listedeki şekilde belirlenmesi 

komisyonumuzca incelenmiş ve uygun görülmüş olup; 

Komisyon raporunda belirtilen 2020 Yılı Gelir Ücret Tarifesi oya sunuldu. İşari olarak yapılan 

oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 170 

Meclis gündeminin 5. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.09.2019 

tarihli ve 20 sayılı raporunda; Talas Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih ve 157 sayılı kararı ile 

Komisyonumuza incelenmesi için havale edilen, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı Kayseri İli Talas 

İlçesi, Talas Mahallesi Şakşak Mevkii, 33 pafta, 680 parselde kayıtlı bağ vasfındaki 8020 m2’lik 

taşınmaz maliklerinin 461.000/6015.00 hissedar oldukları toplamda 1844,00 m2’lik taşınmazlarını, 

Belediyemiz mülkiyetindeki Talas 1734 ada, 1 parselde inşaat halinde bulunan kat irtifakı kurulu (kat 

karşılığı inşaat sözleşmesi bulunan) 4-13-19-27-36-51 numaralı bağımsız daireler ile 1 nolu bağımsız 

bölümün ½ ’sine karşılık konutlar ile takas etme talebinde bulunduğu belirtilmiştir. 

 Talas Şakşak Mevkii, 33 pafta, 680 parselde kayıtlı bağ vasfındaki 8020 m2’lik taşınmaz Talas 

1/1000 ölçekli uygulama imar planında sağlık tesis alanı, cami, otopark ve yol olarak planlanmıştır. 

Taşınmazların takas edilmesi durumunda bölgenin sosyal ihtiyaçları (sağlık tesisi, cami ve otopark 

ihtiyacı karşılanmış olacağı belirtilmiştir. 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; takas-trampa talebinin 5393 sayılı Belediye 

Kanunun 18. maddesi gereği ve 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunun 26. maddesi gereği takas 

(trampa) talebini incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş; Komisyonumuz 

yapmış olduğu çalışma sonucu Belediyemize ait dairelerin kıymet takdir sonucu 240.000,00 TL’den 6 

adet dairenin 1.440.000,00 TL. ½ dairenin ise 120.000,00 TL toplamda 1.560.000,00 TL edebileceği 

tespit edilmiştir. Özel mülkiyete ait 680 parselde bağ vasfındaki taşınmazın ise o bölge için yapılan 

ekspertiz raporunda proje geliştirme analizi ve emsal karşılaştırma yöntemi kullanılarak değerleme 

yapılmış imar parseli için 1.780.000 TL/m2; kadastro parseli için ise %45 DOP kesintisi yapıldıktan 



sonra kıymet takdirinin 1 m2 fiyatının 979.00 TL x 1884.00 m2 = 1.844.436,00 Türk Lirası olarak 

Kıymet Takdir Komisyonu tarafından takdir edilmiştir. 680 parsel maliklerinin takas trampa 

taleplerinde kamu yararı bulunduğundan taşınmazların ücret farkı alınmadan 2942/4650 sayılı 

Kamulaştırma Kanunun 26. maddesi gereğince takas (trampa) edilmesi talebinin kabulünün uygun 

olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul 

edildi. 

 

 

Mustafa YALÇIN Suat ERDOĞAN Murat İLHAN 

Meclis Başkanı  Meclis Katibi Meclis Katibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


