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Beledil'e Meclisinin 06.02.2020 Perşembe günü saat 1,1.00'da meclis toplantı salonunda yapmış
olduğu Şubat ayına ait meclis toplantı tutanağıdır.

. , ,Bu".I.dir. 
Meclisi. Belediye Başkanı İIker BEKLER başkanlığında 06.02,2020 perşembe günü

saat lrl."" da meclis toplantı salonunda yoklama cetvelinde imzaları bulunan üyelerin katılımıyla toplandı.
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GUNDEN{:

l. İmar Plan 'tıtJilat Talebinin Görüşiilmesi
2. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
3. 2020Y ı|ı Ucret Tarifesinde Değişiklik Yapılması Talebinin Gönişülmesi
4. kamu ve Özel Barüalardan kıedi kullanımı için Belediye Başkanına yetki verilmesi

Talebinin Görüşülmesi
5. Araç Satışı Talebinin Görüşülmesi

öNnRGB:

EK CÜNDE N{(BiRİMLERDEN GELEN):

9: 
I]i.T':i'].M.r.cut Y_aPı StoğununDepreme Dayanıklılığı Konusunda Bir çalışma yapılıp yapı|madığına

Ilişkin Meclisinıize Bilgi Verilmesi Talebinin Görüşülmesi

7. Taşınmaz Nlal Satışı Talebinin Görüşülnıesi
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Meclis BaŞkanlığlnı Belediye Başkanı İlker BEKLER'in yürüttüğü görüldü. Başkanlık divanı yerini
i'l*'r s,onra 1'oklama yapıldl. AK Paı-ti meclis üyesi Fahri cİoğR're C.HP.meciis üyesi CihanATILGAN'ın t0PlantlYa katılmadığı görüldü.Açılış konuşnıası ve saygl duruşunun ardından irtltİ"ı Ü*ş,
okundu.

Meclis baŞkanı "Ülkemiz için zor bir hafta oldu.Elazığ depremi,peşinden idlipteki
Şehiderimiz,derken Çığ felaketi derken ı.ıçak kazası.Allah devlete zeval .,eİıesin.Bu cograryada yaşamak
zor,Tiirk Milleti o]mak zordur.Zora talip olmak demektir.Elimizde olmadan bu böyle gerçekleşir.Rabbim
güzel gün]eri Yakın etsin inşallah." dedi.Arkasından M.H.P.adına meclis üyesi ayla Iİediİİıan çEİiK meclis
baŞkanından söz istedi.Başkan buyurun dedi. Ayla Bedirhan Çırix ionuşiıuınau ,,giri.. Milliyetçi
Hareket Partisi grı-ıbu olarak ö^zellikle 24 Ocak Cuma gtinti yaşadıgım ız EIazığ depremi,peşinden son ikigünde.Van 

.da yaşanan çığ felaketi,hemen dün akşam yaşanan uçak kazaJı p"ş p.ş" geldi.Tiiırn bu
felaketlerde halatlannı kaybeden kardeşlerimizin ailelerine başsağlığİ ve kendileİini İe Allahtan rümet
dıIıYoruz,OzellikIe de dePrem ve sonrasında sonra devletimizin ve yardımsever milletimizin yaptıkları için
minnettar oldlığuıııuzu beyan edi1,orı-ız ı,e al,nı şekilde depremden hemen sonra ivedilikle Turhaİ Belediyesi
öncülüğünde 1'aPılan Yardım _çalışnıası içinde çok t"ş"kkü. ediyoruz.çok kıymetlil,di.Gerçekten oradaki
VatandaŞlarımız iÇin Çok önemli olduğunu düşünüyoruz.Bunun]a birlikte'dep."r-, g.rç"gini bir kez hatırladık
bir kez daha anınısadık.Malum Turhal da deprem hattında olan bir ilçe İiz yİzııı İüarak ta önergemizi
sunacağız ama sözlü olarak ta beyan etmek isteriz.Turhalım vda da yapı stogumuzun deprem ilJ ilgili
daYanlkhlık dı-ıruıııu nedir bununla ilgili bir çalışma yapılmamış mıdır .Yaİıldı yİ da yapılmadıysa bu kİıu
ile ilgili bundan sonrası için bir p|an ,arınıdır.Bununlİ ilgili BelediyemirO.n t,ilgiı"naİ..e isteriz.Bununla
birlikte felaketleri peş peşe yaşayınca insanlar bazı İl..illir ve noksanlıkları kontrol etme fırsatı
buluyor.yine beIcdiyemizin itfaiyesinin bövle bir afette hazırlıkları ne durumdadır.özellikle arama kurtarma
eğitimi durumunda Yetişmiş personelleri varmr drr yoknlu dur.Bu konu ile ilgilide bir bilgilendirme
YaParsanlz seviııiriz teŞekkiir ederiz." dedi. Meclis başkanı "Ben teşekkür ederim.Eİet şimdi millet olmanın
gereğidir zaten PaYlaŞmak.Sevinci,hüzünü,derdi, kederi ve acıyı.Bunun sonrasında da acıyı paylaşmakla
bitmiYor.Yeniden normal hayata dönmenin en kısa siirede yapılması gerekiyor.Yani çok'btiyiıL jeprem
felaketleriYle alt üst olmuş toplumlar var.Bir şekilde Elazığ depreminae tZae burdayız bizde milletimizin
YanındaYız demç'k istedik.Karınca nıisali lıeııen hızlı şekilde örgütlenip Elazığlı vatandaşlanmızın yanında
olmak istedik.Dtığal afetlerle itgili olarak telsiz haberleşıne;ini fa;liyete 

-geçireceğiz.Deprem 
sonrast

demirleri kesn-ıek iÇin elektronik ı,e many-etik makaslar ve kurtarma u.uçlun İüu.ug,rİpeıİ iı. iletişime
geÇtik. Turhalda belediYeden .diğer devlet kuıumlarından.AFAD tan ve istenirse siviİ vatandaşlardan oluşan
bir sivil savunma ekibi teşkilatlandınlınasının gerekli olduğurıa karar verdik.Bu konu ile alakalı olarak bir
ÇalıŞma yaplyor arkadaşlarımlz.Bir şey ortaya çıkınca da biınu sizinle paylaşacağız.Tabi burda oto kontrol
AFAD ta olacak. t}öyle bir orgaııizasytın yapacağız inşallah'' dedi.

Meclis B
kabulü meclisin
işaretle oylamada

aşkanı taı-aiındaıı
ııııal,ına sunııldu.
OYBİRLiĞiYL

2020 yı|ı Ocak a1,1 olağan meclis toplantıSlna ait toplanü tutanaklarının
tutanaklarda maddi hata bulunmadığı \,e tutanaklartn kabulü yapılan

E I(ABUL edildi.
Meclis Başkanı tarafından meclis üyelerine herhan bir önergelerinin olup olmadığı

soıuldu.M.H.P.n-ıeclis üyelerince I] çemıZln mevcut yapı stoğunun depreme dayanıklılığı konusunda bir
çalışma yapılıp yapılmaüğına ilişkin meclise bilgi verilmesi" konulu yazıh önerge verildi.Önerge katip üye
tarafindan okulıclu .Onergenin kabı-ıl ü ve gündemin 6.ncı nıaddesi olarak görüşülmesi yapılan işaretle
oylamada oYBiIrLİĞİYL E I(ABUL edildi

Gündeıır nıaddelerinin göriişülmesine geçilmeden önce belediyemiz birin-ılerinden gündeme
eklenmek üzere tcklii geldiği görüldü.

Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait " Taşınmaz Mal Satışı Talebinin Görüşülmesi '' ne ilişkin
teklif BelediYe Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 1 1 .maddesi gereğİ Meclis Başkanı tarafından 7.nci madde
olarak doğrudan gündeme eklendi.

Imar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait " İşgaliye Ücret Tarifesinin Görüşülmesi 'ı ne ilişkin teklif
BelediYe MecJisi ÇalıŞma Yönetnreliğinin 11.ınaddesi gereği MecIis Başkanı tar;findan 8.nci madde olarak
doğrudan gtiııdcıııe eklendi.
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AK Parti meclis üyesi Fahri GİDER ve C.H.P.meclis üyesi Cihan ATILGAN'ın toplantıya
katılamayacaklarına ilişkin meclis başkanlığııra hitaben vermiş olduğu izin dilekçeleri katip üye tarafından
meclise okundtı,Dilekçe sahibi nıeclis tiyelerinin her ikisinin de Şubat ayı meclis toplantısı süresince izinli
sayılmaları yapılan işaretle oylamada OYBİRLİĞİYLE KABUL e<lildi. Daha sonra gündem maddelerinin
görüşülmesine gcçi ldi.

Gtl}annüvl Nıannrsi ı: imar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

l- İlçemiz Yunus Emre Mahallesi(T'apu da Kazımkarabekir) H36,4-l2B-4C Paftasında 4471700-447|gO0
dikeY,506900-507l00 yatay Koordinat değerleri arasında kalan 332 ada7 nolu parselin üzerinden geçen
7mt'lik yaya yolunun kaldırılması plan tadilatı talebi; İmar Komisyonu'na sevki. yapılan işaretle oylamada
oYBİRLiĞiYLE KABUL edildi.

2- i\çemlz Kayacık Mahallesi H36A-l2.A-lD Paftasında 4472800-4473000 dikey, 504600-504800 yatay
koordinat değerleri arasında kalan 509 nolu parsel Otopark alanına denk gelmekte olup otopark alanın
kal
oyl

dırılarak koııut alanı olarak düzenlenmesi plan tadilatı talebi; İmar Komisyonu'na sevki, yapılan işaretle
amada oYBiRliĞİyı-o KABUL edildi.

3- İlçemiz Hanıam Mahallesi H36A-l2B-2B Paftasında 4473400-4473600 dikey. 508200-508400 yatay
koordinat değcı'leri arasında kalan Yeşil (Çocuk Bahçesi) alanının kaldırılarak A-2 konut alanı olarak
düzenlenmesi talcbi; İmar Komisyonu'na sevki, yapılan işaretle oylamada oYBiRı-İĞİyrr KABUL
edildi.

4- Ilçemiz Cela] Mahallesi H36A-l28-lC, H36A-l2B-2D. H36A-l2B_3A. H36A_l2B-4B Paftalarında
4472500,4472600 dikey, 507400 - 507500 yatay koordinat değerleri arasında kalan Yeşil (Çocuk Büçesi)
alanrnrn kaldırıIarak Ticaret alanı olarak düzenlenmesi plan tadilatı ta]ebi; İmar Komisyonu'na sevki,
yapılan işaretle oy lamada oYBiI{t.iĞiYLE KABUL edilıti.

5- Ilçemiz Osmangazi Mahallesi H36A-|2A-2C, H36A-l2A-2D Paftalarında, 4472800-4473100 dikey,
505500-506200 yatay koordinat değerleri arasında kalan yeşil alan ve otoparkın kaldırılaıak A-5 Ticaret +
Konut alanı i'ılarak düzenlenmesi, Kaldırılan Sosyal donatı ve yeni oluşan yeşil alan ihtiyacı 20O mt
kuzeyde ki ıslah çalışınası tanıaııılaırmış olan çiı,ril dere
talebi; İmar Kcıırıisyonu'na sevki. yapılan işaretle oylan-ı

GÜNDEM MADDESi 2: İmar Komis yonu Raporunun Görüşülmesi

l- Ilçemiz Kayacık ve Boyacılar Mahallesi(tapuda Kayacık, Gökdere,) sınırlarında H36AO7D3A-
H36AO7D3B- H36AO7D3C- H36AO7D3D- H36AO7D4A -H36AO7D4B- H36AO7D4C -H36AO7D4D
Paftalannda. 4174300-4475100 dikey. 504500-506100 yata} koordinat değerleri arasında kalan yeşil
alanların aynı biilgede 200mt. Kuzeyindeki alana taşınması ve yeşil alandan çıkarılan alanlann ise "l00.000
Sosyal Konut Pı,ojesi" kapsamında kullanılnıak üzere "TOPLU KONUT ALANI" E=1.50 Yençok:l5.50mt
olarak düzenlennıesi plan tadilatı talebi;Belediy
imar plan tadilatı talebi yapılan işaretle oylamada

2 - Ilçeıniz Celal Mahallesi H36Al2B4A Paftasında 44'71900-4472100 dikey, 506700-506900
yatay koordinat değerleri arasında kalan "Resmi Kurum Alanı"nın(Emniyet Hizmet alanı) kaldırılaıak
"Belediye Hizı'ırel Alanı" olarak 1,eniden düzenlenmesi plan tadilatı talebi; Belediyemiz İmar Komisyonu
tarafindan uıgun görülmüş ıılııp. inıır plaür tadilatı talebi rapılan işaretJe uı lanıada oYBİRLİĞİYLE
IiABUL edildi.

3- llçemiz Mücavir alan sınırları içerisinde l/l000 uygulama imar planında gösterilmek üzere,
03.11.2015 tarih ve 29521 savılı resmi gazetede yayımlanan "Şehirci Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet

si kenarında çözüm|enmesi için gerekli plan tadilatı
ada oYBİRLiĞiyı-n xı,suı eaiıai.

emiz ]mar koııisyonu tarafından uygun qörülmüş olup,
oYBiRLiĞİYLE KABUL edildi.
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İstasyonları Ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve yaprmrna dair Yönetmelik" Kapsamında 2020 yılı
içerisinde imar planlarımıza Bisiklet yollarının işlenilmesi hususunda gerekli plan tadilatları talebininı
Belediyemiz İnıar Komisyonu tarafından uvgun görülmüş olup, imar plan tadilatı talebi yapılan işaretle
oylamada oYltiRı-İĞİyrn KABUL edildi

4- Ilçeıniz Borsa Mahallesi(Hamam) H36AO8D4A Paftası:ıda 4474700-4474900 dikey, 508600-
508900 yata1 koordinat değerleri arasında kalan 85 ada 5 nolu parsel ''Belediye Hizmet Alanı"nda
kalmakta olup. 'l'arım ve Hal,vancılık Tesisleri Alanı olarak Yeniden düzenlenmesi plan tadilatı talebi;
Konunun bir sonraki ay (Mart ayı) meclisinde görüşülerek karar verilmesi imar komisyonunca istenmiş
oluP talep ıneclis başkanınca meclis üyelerine teklif edildi,Teklif yapılan işaretle oylamada
oYBiRLiĞiYLE KABUL edildi.

5- İlçemiz Kayacık Mahallesi H36AO7D3D-H36A074C Paftalarında 4473900-4474100 dikey
505100-505400 yatay koordinat değerleri arasında kalan A-3 Konut alanına isabet eden l30 nolu adanın A-
5 Konut alanı olarak düzenlenmesi plan tadilatı ıalebi;Beled iyemiz lmar Komisyonu taraiından gyg
görülmemis olup. imar plan tadilatı talebi yapılan işaretle oy lamada oYBİRı,iĞiyı-B RED edildi.

6- Ilçemiz Yavuz Selim Mahallesi muhtarhk binasının olduğu alandaki parka 2003 yılında
Yüksekovada şehit düşen "Erden ÇOBAN" isminin verilmesi talebinin: Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Göri.işü beklenildiğinden dolayı bir sonraki a1, (Mart al,ı) meclisinde görüşülerek karar
verilmesi imar komisyonunca islenmiş olup talep nreclis başkanınca ı-ııeclis üyelerine teklif edildi.Teklif
yapılan işareılc o_,- lanrada OYl]IRLIGIYLE KABUL edildi

GÜNDEM MADDESİ 3: 2020Yılı Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılması Talebinin Görüşülmesi

]Vleclisinıizin 01.11.20l9 tarih ve 117 sayılı kararı ile uygulanan 2020 yılına ait ücret tarifesinde,
l- Belediyece Alınacak Çeşitli Ücretler başlıklı bölümün' B-Araç Çekme Ücreı|eri 'kısmındakj ücretlerin
31.|2,2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ üzerinden alınması,
2- S.S. 8 No lu Amasya Taşıyıcılar Kooperatifi 2020 yıIı, çıkış ücretinin dilekçelerine istinaden yeniden
değerlendirilnıesi.
3- Beledil,e arkası elbiseciler Esnafinın dilekçelerine istinaden 2020 yılı işgaliye ücretinin yeniden
değerlendiriln-ıesi talebiniı-ı: Ücret ve Tarife Komisyonuna sevki, yapılan işaretle oylamada
oYBiRLiĞiYLE KABUL edildi.

GÜNDEM MADDESİ 4: Kamu ve Özet Bankalardan Kredi Kullanımı İçin Beledil,e Başkanına
Yetki Verilmesi Talebinin Görüşülmesi

5393 Sayılı Beledil,e kanununun l8/d maddesi "Borçlanmaya Karar Vermek" hükmü gereği,
belediyemizin birikmiş borçlarının ödenebilmesi için kamu veya özel bankalardan faiz hariç olmak üzere
24 ay vadeli 2.000.000,00(İkimilyon) TL nakdi işletme ihtiyaç kredisi kullanmaya Belediye Başkanı İlker
BEKLER' in yetkili kılınması talebi yapılan işaretle oylamada OYBİRLİĞİYLE KABUL ediüdi.

GÜN»BıI nıınnEsi s: Araç Satışı Talebinin Görüşülmesi

Ulaşını IIizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Parkı sahasında bulunan Belediyemize ait 1998 model
60 DY 003 plakalı Motor No: N7Q21 l28l20, Şasi No: VF]B54L05 16797534 Renault Safrana otomobil ve
2001 model 60 tC 40l plakalı MotorNo: AJA064064609. Şasi No:WY3ZZZ]OZIH030368 Volkswagen
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PikaP fiili olarak kullanılmadığı ve kullanma imkAnlarının da olmadığı müşahede edilmiştir. Söz konusu
araÇların satışı Belediyemiz bütçesine ekonomik katkı sağlayacaktır.Bu nedenle yukarıda cinsi, plakası,
motor Ve şasi numaraları yazılı olan taşınlrlann 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satılması
talebi yapılan işaretle oy lamada OYBİ iĞiyı,n ııqn edildi.

GÜNDEM MADDESi 6: Ilçemizin Mevcut Yapı Stoğunun Depreme Dayanıklılığı Konusunda Bir
Çahşma Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclisimize Bilgi Verilmesine İlişl«in
Verilen Onergenin Görüşülmesi

M.H.P.meclis üyelerince verilen "Tiirkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin son zamanlaıda
YaŞadığımız depremlerle tekraren hatırladığımız şu günlerde, ilçemizde riskli bölgeler içerisinde olduğu
gerÇeğinden yola çıkarak belediye olarak ilçemizin mevcut yap1 stoğunun depreme dayaııklılığı konusunda
bir ÇahŞma yapılıp yapılmadığına ilişkin meclisimize bilgi verilmesi, yapılmadı ise bu konuda yapılacak
ÇaiıŞmalar için hazırlıkların yapılmasını arz ve talep ediyoruz." konulu yazılı önerge katip üye tarafindarı
meclise okundu.

Önergede cevabr istenen soru ilgili olarak mevcut hazrlıklar konusunda İmar ve Şehircilik
Müdilrlüğü ile İtfaiye Müdürlüğünün ortaklaşa çalışma yapmal arı ve hazırlayacaklaıı yazılı cevabı 90
(Doksan) gün sonraki Mayıs ayı meclisinde
teklif edildi, teklif yapılan işaretle oylamada

meclisin bilgisine sunmal
OYBİRJ,İĞiYLE KAB

arı meclis başkanı tarafindan meclise
UL edildi.

GüNDEM MADDESi 7: Taşrnmaz Mal Satışı Talebinin Görüşülmesi

Belediyeler, üstlendikleri hizmetleri yerine getirebilmek ve belde halkının beklentisine cevap
verebilmek için yatırım yapmak ve hizmet üretmek durumundadır. Bu kapsamda belediyelerin en önemli
ihtiyaçlannın başında, taşınmaz mal temini ve bunlann değerlendirilmesi gelmektedir. 13.07.2005 tarihli
ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5393 sayıtı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve
sorumlulukları başlıklı 14 üncü maddesi (a) bendi " ... ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya
yaptırır...." Belediyenin yetki ve imtiyazlan başlıklı 15 inci maddesi (a) bendi "Belde sakinlerinin mahallt
müŞterek nilelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türll faaliyet ve girişimde bulunmalt' ve ayıı
kanrınun 69 uncu maddesi " Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı
ihtiYacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması
gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alı yapılı arsalar üretmek; konut, toplu knnut yapmalç
Satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmeh bu
konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerelüiğinde onlarla
orlak Projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir. Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak
Suretiyle işleıme tesis edebilir. Arsalar hariç üretilen konut ve işyerlerinin satışı 2886 sayılı Devleı İhale
Kcınunu hükümlerine tdbi değildir. O belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya
onsekiz YaŞından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara, sanayi
bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiJlere, bedeli 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan
aŞağı olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci
maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama esasları,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ıarafından hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe uygun olarak belediye
meclisleri tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir." hükmü gereğince;

Mülkiyeti belediyemize ait İlçenin Müftü Mahallesi l186 ada i6 parsel, 1697 ada 1 parsel ,1 188 ada 4
Parse1,1189 ada 6 parsel ve 1190 ada 14 parselde bulunan arsalarımız üzerine toplam 18 adet işyerleri
üreterek Mimari, Statik, Elektrik, Isıtma, Temiz su ve Atık su projeleri ile yapım işi belediyemiz tarafından
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gerçekleştİrilnıek suretiyle isteklilere hazır halde teslim edilmek üzere (abonelik işleri hariç) 29.05.2005
tarihli ve 2595l sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi,
Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeğin 16 ıncı maddesi kapsamında;

l-Peşinat miktarı : İşyerlerinin satışında, satış bedelinin (K.D.V. Dahil) % 50 tutannda peşinat
alınacaktır. Peşiı-ıat kesiııleşen ihale kararına müteakip l5 gün içerisinde ödenecektir.

2- Peşin ödemede indirim oranı : İşyerlerinin satışında, satış bedelinin (K.D.V. Dahil) tamamrnın
peşin ödennresi durı,ıırrunda % 5 tutarında peşin ödeme indirimi uygulanacaktır.

3- Taksit süresi : İşyerlerinin satışı l peşin ve l taksit şeklinde uygulanacaktır. (taksit işyerinin
inşaatının bitiminde ve istekliye tesliminden sonra 5 gün içerisinde ödenecektir.)

4-Vade farkı: İşyerlerinin satışında vade farkı uygulanmayacaktır.
5-Grup vel'a Meslek indirim oranı: İşıerlerinin satışında Grup veya Meslek indirim oranı

uygu lanmayac akt ı r.

6- Gecikme faiz oranı: İşyerlerinin satışında 6l 83 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun'da belirtilen gecikme faiz oranı uygulanacaktır.

söz konusu satışın gerçekleştirilebilmesi için Encümen'e yetki verilmesi talebi yapılan işaretle
oylamada oYBiRliĞiyı-n KABUL edildi

GüNDEM MADDESi 8: işgaliy,e Ücret Tarifesinin Görüşülmesi

2464 l}elediye Gelirleri Kanunu 9712 madde Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı
konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye
meclislerince diizenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkili olduğundan;

Beledivenıiz Sınırlan İçerisinde Bulunan Baz İstasyonlarının. Fiber Optik Saha - Sokak
Dolaplarının r e Kutularıııırı. Kaldırıııı. Yol. Sokak ve Caddelerde Buluı-ıan Fiber Optik Menhollerininin ve
Fiber Optik K:ıol.ılarııı Geçiş Güzeı,gahlurıııııı r e Fiber t )ptik Yer Üsı(i Montajlı Saha Dolapları İle Fiber
Optik Yer Altı Montajlı Saha Dolaplarıııın ( Meııhollerin ) Elektrik Aydınlatma Direkleri, Elektıik
Aydınlatma Trafoları ve Elektrik Aydınlatma Panolarının İşgal Ettiği Alanları için, günlük alınan değerler;

26.05.1981 günü ve 2464 sayı|ı Belediye Gelirleri Kanununun 30.12. 2004 gün, 5281 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı l9. maddesi ile l0.02.2014 gün ve 2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının c -
İşgal Harcı Başhklı bölümü 1. bendinde yer alan "52. maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı
işgallerde" beher (m2) rayiç günde 1,5 (TLlm2) olarak belirlendiğinden;

2014 yılı için 1.5 (TL/nı2; olarak belirlenmesi, işgal harcının her yıl Yeniden Değerleme Oranında
artırılarak;

YENlDEN
oRANLARI

Y l LLAR DEGERLENDlRME Yıllık
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y622.58 2,95 TLYılı yeniden değerleme oranl (VUK Genel
Tabiiğ No:5l2

Yılı yeniden değerleme oftını (VUK Genet
Tabliğ No:503

Yılıyeniden değerleme oran| (VUK Cenel
Tabliğ No:484

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel
Tabliğ No:474

Yılt yeniden değerleme oranI (VUK Genel
Tabliğ No:457

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel
Tabliğ No:44l
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%3,83

%5,58

%10,1l

2,33 TL
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olarak belirlenip tüygulanmasına karar verilıııiştir. Söz konusu teklifln kabulü yapı[aı işaretle oylamada
oYBiRLiĞiYLE KABUL cdil<ti.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Meclis Başkanınca meclis üyelerine
teşekkür edilerek Turhal Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı saat:l5:10 da kapatıldı.
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