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BelediyeMeclisi'BelediyeBaşkanVekiliGökhanTUNÇELbaşkanlığında03.02.2
p".ş".b;;ü;ü ,uut ı,ı.orau meclis toplantı salonunda yoklama cetvelinde imzaları bulunan üyel

katılımıyla toplandı.
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»öNııİz. HüSEyiN özüpr,«, FERİDUN özçELiK,FERHAT soysAı-

Belediye Meclisinin 03.02,2022 perşembe günü saat 14.00,da meclis toplantı salonunda yapmış

olduğu Şubat ayına ait meclis toplantı tutanağıdır,

(;ÖREvLi ÜYE

KATlLMAY üyB ER : iLKER BEKLER,BETüL KILINÇ, AYLA BEDiRHAN ÇELiK

izixı-i üyB :AHMET DAĞBAŞI , İSMAİL KABALAK
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l . İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülnresi
2. ilçemiz Muhtelif Sokak, Park, Köprü v.s Şehit ismi Verilmesi Tatebinin Görüşülmesi

3. 2022 Y ı|ıÜcret Tarifesinde Değişiklik Yapılması Talebinin Görüşülmesi

(Pazar Yeri Tezgah Ücretinin Tespiti)
4. Taşıırmaz Tahsisi Talebinin Görüşülmesi
5. Elektrik Abonelerine Bankadan TLminat Mektubu Alınması için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

Talebinin Görüşülmesi
6, Boş Kadro İptal - İhdas Talebinin Görüşülmesi

Meclis Başkanlığını Belediye Başkan Vekili Gökhan TUNÇEL ,in ytirüttiığü görüldü, Başkanlık

divanı yerini aldıktan ro*u yoıau-u"yapıljı.Belediye Başkanı İlker BEKIER, AK Parti meclis üyeleri Betiil

Kİ;,Ne;; ıi.", öecsi§i, a ü.i mecıis üyesi ismaiı KABALAK iıe M.H,p, mecıis üyesi Ayla

İı]aı.t J" çEL1K, in topıurt,}u katılmadıkları go.iııotı. Açılış konuşması ve saygı duruşunun ardından

İstiklal Marşı okundu.
ıtecıis Başkanı taraflnd an2022 yılı ocak ayı olağan meclis toplantısına ait toplantı tutanaklarının

kabulü meclisin onayına sunuldu. Tutanakla]f,]-mua,li lıutu bulunmadığı ve tutanaklann kabulü YaPılan

işaretle oylamada oY BiRLiĞİYLE KABUL edildi, 
.

Meclis Başkanı tu.uta;;;ıi;Eelerine herhangi bir önergelerinin olup olmadığı soruldu,

Meclis üyelerince yazılı önerge verilmediği görüldü,
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. AK Parti meclis üyesi Ahmet DAĞBAŞI ve C.H.P. meclis üyesi İsmail KABALAK, ın toplantıya
katılamaYacağına iliŞkin n'ıeclis başkanlığına hitaben vermiş oldugu izin dilekçesi katip üye taıaıınaan
meclise okundu. DilekÇe sahibi nıeclis iiyelerinin Şubat ayı meclİs toplantıs, İti.esince izİnli sayılması
yapılan işaretle oylamada oY BiRLiĞiYLE KABUL edildi. Daha sonra gündem maddelerinin
görüşülmesine geçildi.

GüNDEM MADDESİ l: İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

l. Ilçemiz Kayacık Mahallesi H36A-O7D-4D, H36A-O7D-4C Paftalarında, 4474300-4474800
dikey. 504500 -505300 yatay koordinat değerleri arasında katan, mülkiyeti Hazi ıleye ait 101 ada l nolu
taşınmaz "Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı'na isabet etmektedir. Turhal Mi lli Emlak Şefliği'nin talebi
üzerine bir kısmının "Yol ve Yeşil Alan'', bir kısmının ''Konut Alanı'' bir kısmının da "Sosyal ve Kültilrel
Tesisler Alanı" olarak yeniden düzenlenmesi plan tadilatı talebi; İmar Komisyonu'na sevki, yapılan işaretle
oylamada oY BiRLİĞİYLE KABUL edi ldi

2,i|çemiz Cumhuriyet Mahallesi H36A-l2A-2D Paftasında, 4472500-4472700 dikey, 505500-505600
yatay koordinat değerleri arasında ka|an 274 ada |,2,3,4,9, l0, ll, 14, 15 ve l6 nolu parsellerin
bulunduğu imar adasının "Ayrık Nizam (A-5) 5 Kat Konut Alanı"nın, ''Blok Nizam (BL-5) 5 Kat Konut
Alanı" olarak yeniden düzenlenmesi plan ıadilatı talebi; Imar komisyonu.na sevki, yapılan işaretle
oylamada ()\ ı]iRLi(;ı YLE I(A|]LiL edildi

GüNDEM MADDESi 2: i lçemiz Muhtelif Sokak, Park, Köprü v.s Şehit İsmi Verilmesi
Talebinin Görüşülnıesi

l- IlÇemiz Şehitlerinden Astsubay Üstçavuş Şenel AĞIL'ın isminin, Fatih Müallesi Ahmet yesevi
Caddesi üzerinde bulunan köprüye verilmesi; tatebi ile
konunun İmar Komisyonu'na sevki,yapılan işaretli oy

ilgili olarak gerekli çalışma
lamada oy BİRLİĞİYL

ların yapılması için
E KABUL edildi.

2022 Yılı Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılması Talebinin Görüşülmesi
(Pazar Yeri l'ezgah tİcretinin Tespiti)

BelediYemizin 2022 yılında uygulayacağı, 2464 sayıi.ı Belediye Gelirleri Kanununa göre
vergi,resim,harÇ katılma konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için alacağı ücreİ ve
tarifelerinden olan kapalı pazar yeri ücretinin 2022 yıIı fiyatı tek tezgİh için 15,00 TL, çift tezgah için
30,00 TL olması meclis başkanınca meclis üyelerine teklifedildi.

2, ||Çemiz Şehitlerinden Polis Memuru Dursıın YÖNTEM' in isminin, Cumhuriyet Mahallesi
Şirinler Sokağa verilmesi talebi ile ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılması için konunun imar
Komisyonu'na sevki,yapılan işaretli oy lanıada oY ginü-İĞiyl-ı KABUL edildi.

GÜNDEM MADDESi 3:

Teklil yapılan işaretle oylamada AK parti meclis üyeleri Fahri GİDER ve Mustafa ÖĞÜr' tın
ÇEKİMSIR (2 Üye) oylanna karşılık toplantıya katılan diğer tüm meclis üyelerinin KABUL (19 Üye)
oylarıyla oY OKLUĞUYLA KABUL edildi.
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GÜNDEM MADDESi 5: Elektrik Abonelerine Bankadan Teminat Mektubu Alınması için Belediye
Başkanına Yetki Verilmesi Talebinin Görüşülmesi

Ck (Çaınlıbel Elektrik Perakende Satış Anoıriın Şirketi) l4.12.202l tarih ve l0.1 sayılı yazı
ile Turhal Belediye Başkanlığı adırıa kayıth brılunan 54 Adet Elektrik abonesinin Güvence bedellerinin
olmadığını ve bu bedel toplamı olan 947.937.08 Tl'nin nakit veya teminat mektubu
sunularak karşılanmasını istenınektedir.

30.05.20l8 Resmi Gazete'de yayıırlanan 30436Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
Güvence bedelinin hesaplann-ıasını düzenleyen madde 26- 6/c bendinde;

"Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1arihten sonra sözleşme gücü veya bağlantı gücü l00 KW ve
üzerinde olan mesken tüketici grubu dışındaki tüketicilerle İkili anlaşması herhangi bir nedenle sona eren

tüketicilerle son kaynak tedariki kapsamında perakende satış sözleşmesi yapılması, hallerinde uygulanacak
güvence bedeli için, ilgili tüeticinin varsa sözleşme taıihinden önceki yoksa sözleşme tarihinden sonraki
son 12 aydalii en yüksek 2 aylık tüketiminin giinlük tüketim ortalaması hesaplanır. Toplam 60 giirılük
ortalama tüketim miktarı ve perakende satış sözleşmesinin kurulduğu tarihe ait düzenlemeye tabi tarifeler
kapsamında onaylanan tek zamanlı birim fiyatlar kullanılarak, güvence bedeli bir kereye mahsus yeniden
belirlenir. Ttiketicinin sözleşme tarihinden önceki son l2 aydaki tüketim miktarına ilişkin bilgilerin görevli
tedarik şirketinde bulunmanıası halindc söz konusu bilgiler ilgili dağıtım şirketinden temin edilir. İlgili

şirket. görevli tedarik şirketi tarafından kendisine iletilen talebi, 3 iş günü içerisinde cevaplamakla
yükümlüdür. Tüketim bilgisinin 12 ayı içermemesi ya da ilk defa perakende sahş sözleşmesi yapılması
halinde güvence bedeli. tüketim bilgisinin temin edilmesine kadar birinci fıkraya göre belirlenir.
Hesaplanan fark tutar, tüketim faturasından bağımsız olarak yazılı ve kalıcı veri sak|ayıcısıyla
yapılan bildirimi takip eden 15 gün içerisinde tüketici tarafından görevli tedarik şirketine ödenir.
Daha önce birinci fıkraya göre hesaplanarak tahsil edilmiş nakit güvence bedeline dair TÜFE gtincellemesi
söz konusu tutarın tfüeticiye ödenmesi durumunda yapılır." Hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda anılan yönetmelik hükümlerinden hareketle Bankalardan Top\am 947 .937,08 TL teminat
mektubu allnması için Belediye Başkanı İlker BEKLER'e yetki verilmesi talebi yapılan işaretle oylamada
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GÜNDEM MADDESİ 4: Taşınmaz Tahsisi Talebinin Görüşülmesi

Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilgi yazısında, Mülkiyeti belediyemize ait Hamam
Mahallesi 128 ada 19 paısel numaralı 3.730 m2 yüzölçümlü taşınmazı, YIK-YAP Pğesi kapsamında
Yeşitırmak İıkokutu binası yapımı için kurumlarına tahsis edilmesini iStemektedirler.

5393 sayılı Belediye Kanununun "Meclisin görev ve yetkileri" başlıklı l8 (e) maddesinde
"1-aşınmaz nral alımına. satın-ıına. takasına, tahsisine. tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir
taşınnıazın kamu hizmetiııde ihtiyaç duyulınaması h6linde tahsisin kaldırılmasına... " denilerek meclise
yetki veriln-ıiştir. Aynı kanunun "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başhklı 75 (d) maddesinde "Kendilerine ait
taşınmazları. asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yinnibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir,
Brı taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması
hdlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mti,rnkiirıdiir."
hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümler doğrultusunda Hanıam Müallesi l28 ada 19 parsel numaralı 3.730 m2 yüzölçilmlü
taşınmazı Milli Eğitim Bakanlığı, Turhal ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi yapılan
işaretle oylamada L@İ@LKAro! ediıdi.

oYBiRLiĞiYLE KABUL edildi.
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GÜNDEM MADDESi 6: Boş Kadro iptal - ihdas Talebinin Görüşülmesi

22 Şrıbat 2007 tarihli ve 26442 savılı Resmi Gazete'de yaymlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile
Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadro Değişikliği
başlıklı l l'inci maddesi ..Boş nıemur kaıl rolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği iIe boş memur
kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değiş ikliği meclis kararı ile yapılır.'' hükmü gereğince
Ekli It. sayılı cetvelde hazırlandığı gibi Norm Ka<lro Kütüğünde boş bulunan 1. dereceli G.İ.H. sınıfındaki
Plan ve Proje Müdürü unvanı kaldırılarak verine 6. dereceli G.İ.H. sınıfında Memur unvanı ihdas
edilmesini. kaldırılan Plan ve Proje Müdürlüğü' ni,in ı],ıevcuİ bütçeSlnln Fen Işleri Müdürlüğü bütçesine
aktarılması talebi yapılan işaretle oylamada oY BiIrLiĞi YLE KABUL edi ldi.
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Günılemdt görüŞülecek başka konu olmatlığıntlan Meclis l}aşkanınca meclis üyelerine
teŞekkür edilerek l'urhal Beledivcsi Şubat ayı olağan meclis toplantısı saat:l;l:35 de kapatıldı.
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