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Beledil e

olduğu Eylül ay
Meclisinin 03.09.2020 perşembe günü saat l4.00,da meclis toplantı salonunda yapmış

ına ait meclis toplantt tutanağıdır.

Belec,liıe Meclisi. Belccllye Başkırnı İlker BEKLER başkanlığında 03,09,202

.uut ıı]d'au r,""ıJ,upıun,, salonuı-ıcla yoklan-ıa cetvelinrle iııızaIarı buluııan ül,elerin kat
0 Perşembe günü
ılıınıyla toplandı.

KATıLA|ii..\ELER:iLKERBLKLER.BEKiRAY.YtSUFKARAKOYL|N.HAYRETTN
öNAL, MEHMET ATILGAN. Rai.Epbzrunr. DEMiRKAN ERDOĞAN, VAYiT POLAT, ADNAN

YILMAZ. GoKHAN TUNÇEL" SAMET ŞENEL, MUSTAFA ÖĞÜT, YUNUS KÜRŞAT .ŞAHUI
FAHR1 GIDER. AFIMEı n"ocöa§i.'HiiiivıN o2ooeAN, IsMAiL KABALAK, HüsEyiN

b?ti,t-, ş*iiı öuNCoi.""vıuiü1.o-oNvgz. cigıN ATILGAN, AyLA BED1RHAN çELıK
.FERHAT SOYSAL. FERiDUN OZçELIK

GöRtrvLi t,\,E

KATILMAY AN ÜYELER:

iziNLt (,\ E

5. Sokak İsmi Verilnıesi l'alebiı-ıiıı Giiriişiilınesi
6. Taşınııaz Mal Tahsis 

-l-alebiı-ıin (iöı-iişiilnıesi

sERiFEGtrNGÖR
ü Nii-cuN»gM iLE 2.Nci GüNDEMiN ı.MADDEsİ )

I}tlT(lI_ KILINÇ. AHMET DAaIBAŞI (l NCİ GI,NDEM il,E 2,NCi

G[]\ı)ı]\1iN l VE 2 N(]i MAI)DESi) . NİHAT YALÇIN

GüNDEM:

1 . İmar Plan Tadilat Talebinin Görüştiln-ıesi

2. İmar Konıisyonu Raporunun Cörüşiilnıesi
3. Taşınmaz Mal Satışı Talebinin Görüşülmesi
+. ı*"il. Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması Talebinin Görüşülmesi

EK GüNDEM GiRiMLERDEN GELEN:
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Meclis Başkaııllğınl Beledil.c Başkanı ilkcr BEKLER,in yürüttüğü görüldü, Başkanhk divanı

yerini aldıktan sonra 1,oklanıa 1,r,p,İa,.ır' ru,ıi nıec_ls, iil,eleıi Ahmet DAĞBAşI ve Betül KILINç ile

C.H.P.meclis üyeleli Nilrat vl,icıN .l e Şerife cı_nıc-Ön'tn toplantıya katılmadıklan görüldü.AÇılıŞ

konuşması ve saygı duruşuı-ıuıı ardındaıı İstiklal i\4arşı okundu,

Meclis Başkanı taı.aflı-ıdaı-ı 2()2() 1,ılı Ağustos al,ı olağan_ nıeclis .toplantısına 
ait toplantı

trıtanaklarıı-ııı-ı kabulii n-ıec lisiıı-.,*|,nu ,unuıar.'I,-,tİİfİİİİu nıaddi hata bulunmadığl Ve tutanakların kabulü

yapılaır işaretle iı1,laırıada OY BİltLİĞİYLE.KABUL€dildi,
Meclis Başkaırı tu.ui1;;;;ıi.;}.G,1n. h".hangi bir öııergelerinin olup olmadığı soruldu,Meclis

üyelerince öneı,ge verilmediği görüldü,

AK Parti meclis tiyileri Ahnret DAĞBAŞI ve Betül KILINÇ ile C.H.P.meclis üyesi Nihat

YALÇIN,ın toplantıya ı.ut,ıu,irquu.uı.]urı na ilişkin meclis. başkanlığına hitaben vermiş.olduğu izin dilekçesi

katip üye tarafıı-ıdan n 
".üir. 

;k;;;.;.niı.ı.ç" sahibi_meclis üyelerinin t1!-,u1_,Tn Eylül ayı meclis toplantısı

siiresiırce izinli sayılması yapılan işaretle oıilan-ıada OY BİRLİĞİYLE KaBUL.edildi,
Gündeı.ı_ı nıaaael"rini,-, iortişiilnıesine g"çil,".d., ö,." b.üediyemiz birimlerinden gündeme

eklenmek üzere teklif geldiği görüldti,

inrar r.,e şel-ıircilik Mİıdtiıltiğtine ait " Sokık ismi Verilmesi Talebinin Görüşülmesi " ne ilişkin

teklif Belediye Meclisi çaıışııa ytı,lıetnıeligiırin l l.nıaddesi geı,eği Meclis Başkanı tarafından 5,nci madde

olarak doğrudaır güııdeıııe ekleıidi,
Mali Hizıııetler vıiaıiıtigtı,. ait,,,l,aşınmız Mal ,l,ahsis ,falebinin Görüşülmesi " ne ilişkin

teklif Belediye Mectisi çalışma yinetnıeliğinin l l.maddesi gereği Meclis Başkanı tarafindan 6,ncı madde

oıu*r aoe_iu, gündeme eklendi.Daha soııia gündem ııaddeleriııin görüşülmesine geçildi.

l_ İlçemiz Çevlikler Mal-ıallesi H36A_l2B_2A Paftasında, 4473600,4473800 dikey, 507400_507700

yatay koordinat değerleri arasında kalan 78 ada l4l nolrı parselin içerisinden geçen imar yollarının

kaldırılması plan tadilatl tuı.uinin, imar Komisyonı"ı,ııa sevki, yapılan işaretle oylamada ğ

GüNDEM MADDESİ l: İmırr Pl:rn Tadilat Tılebinin Görüşülmesi

BiRLiĞiYı. E KABtll. edildi

GÜNDENI NİA DDESi 2: imır Komis 1,on u Raporunun Görüşülme si

2_ itçenıiz Celal Mahallesi Hj6A_l2B_2D pafİasında. 4472500_4472700 dikey, 507400_ 507600

yatay koordinat değerleri arasıı]da kalan 709 ada 12, 13 re lzl nolu parsellerin bulunduğu ada, BL_5

Ticaret+ Koııut Alanı olrp. aJ" bazıılcla taınanrııııır BL_5 Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi plan tadilatı

talebinin; imar Komis1,oırı_ı,na .set ki. .,apılaıı işaretle o1,1aırııda oy BiRLiĞiyLE KABUL ediıdi,

imarKomisyonRaporukıtipüyetarafınıianokunduktansonrahermaddeyeayrıayrıolmak
üzere komis1,on a<]ına meclis ıiyesi Fahri GİDER tarıfından madde1er hakkında meclise bilgiler

verilmiş ve oylamaları 1,apılan açıktamadan sonra yapılmıştır,

1. Ilçemiz osır.ıangazi Mahallesi H36A-l2A-jB, H36A-l2B-4A Paftalarında 44'71800,44'72400

dike1,,. 5O6200_50650t] yataf koordinat değerleri arasında kalan 73 ve 74 nolu adalaı ile ilgili olarak

Ör.ıı"ş,i.." iıtaresi Başkanİığının 26.06.20İ0 tarih ve_754 sayılı krırum yaztsında ifade ettiği, osmangazi

Mahalıesi pancar sokakda bııııınan 73 adaııııı taıııan,ıı ile 74 adanın bir kısmı toplamda 44 adet taşınmazın

l2.08.2O08 taril-ı ve 2008/50 salılı ()zclleştirnle Yiiksck Kurultı karal ı ile özelleştiınıe kapsamlna

uı,na,g,n, imar plan vapil]a \,e ,,na1,-l",,,r" !,etkisinin ise bu ıari|ıten itibaren ÖzelleŞtimıe idaresinde

oıargİn, beliıterek: Tİırlıal bcledil,e İııeclisinin bu kaıar taril-ıiııdeı-ı soı a, 05.11.2015 tarih ve 06 saYılı

ııeclis kararı ile 73 adanııı tan]alrll ve 74 adanıı-ı isc bir kısınının park alanı olarak düzenlediği ve herhangi

bir görüş allnlnadlğı gerekçesi1,Ie plan tadilatı kararının iptal edilırresi veya 2008 yllı paftalarına uygun
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olarak yeniden kçınut alıını olarak tiiizcıılenmesini talcbi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile YazıŞmalar

devan-ı ettiğinden dolal.ı bir sonraki aı, (Ekim A1-1) Meclisine ertelenmesine imar konrisyonunca istenmiŞ

otup talef nreclis başkaıılnca nrcclis ül,elerine teklif edildi.l'eklif 1,apılan işaretle oylamada Qy
RiIrLi(;i\ LE KABUL edi]di

2. llçen]iz Bol,acılaı. Mahallesi (Tapu<la Kayacık ve cökdere mah.) H36AO7D3A, H36AO7D3B,

H36AO7D3C. H36AO7D3D, H36AO7D4B.H36AO7D4D Paftalarında 44'73500,4474500 dikey 504900-

506400 koordinat değeı,leri arasında kalan l10 ada 5 parsel ve 984 nolu parseller üzerindeki park

.ekreasyon alaııının kJdırılııası ve Resnıii Krın_ım Alaııı E:0.70 Yençok:'l5,50m ve Belediye hizmet alanı

olarak plaıılaırnıası için gerekli tılzu-ı stısval drınatılaı,ıır ve kaldırılan yeşil alanınıır Çözünrlenmesi iÇin l10

ada 5 nolu parseliı-ı kı_ızey kısıı-ııırda tcscil harici olan yaklaşık l20 dönünrliik alaı-ıın in-ıar Plan sınırlarımıza

dahil edileİek 1,eıriclen İn1ara açılnıası yönüı-ıde ki plan ve plan tadilatı işlenrlerinin yaPılmasl husrısu;

Kuruın göı.üşleİi taı-ıraııılanırrad ığından dolal,ı bir sonra ki av ( Ekim Avı).Meqlis.i.n§ 9rtelenmesine imar

ko,-,-,i.y..İnrnca isteı-ın-ıiş olup talİp nre"li. buşkrırı* ı-ı,ıeclis ii,velerine teklif edildi.Teklif YaPılan iŞaretle

o),lanada oY BiRliĞiYLE KABtrı, cdildi.

imar Komisyonu llaptırunun 3.ncii nra<|desi katip ül,e tarafından okunduktan sonra raPor

hakkında açıktımalar 1,apılırken o1.,lama iincesinde Ak iarti meclis üyesi Ahmet DAĞBAşI
toplantıya katıldı.

3. ilçeıı-ıiz Kal,acık Nlahaltesi, H36Al2A4A paftasında 4472400-4472600 dikey, 504200-504600

yatay koordİnat değerİeri arasında kalan 435 nolu parselin bir kısmı imar yollarına. bir kısmı da ilköğretim

ve konut alanlna isabet etnrekte olup. bir kısıirı da plan haricidir. Tapu sahibi Hamza GüL adlı

vatandaşımızın talebi üzerine. oktıl alanına isabet eden kısn-ıın kamu yararına kullaı-ıılmak kaYdlYla Turhal

Belediyesi,ne bağış karşılığı r,ereıek 435 nt,ılı.ı parseliı-ı balı klsır-ııncla ki plan harici kısmında imar planına

dahil e<lilniesi 1,Jntincl" ti İrl.t,inc istiıradeıı: Bağış 1,apılııası ııı ır kabulüne ve akabinde Plan harici kısmın

inrara açılarak A-5 konut alaı-ıı olarak diizenlennıesi plaı-ı r,e plaır tadilatı işlemlerinin; Kurum görüŞleri

tamaınlanmadıgıırdıın dolayı bir sonra ki ay (Ekim Arı) Nteclisine erte]enmgsing imar komİsyonunca

istenıniş olup taıep .""Ii, bu{**.üi. til"elerine teklif edildi.Teklif yapılalı işaretle oYlamada OY

İmar Kırmis1,onu llaprırunıın 2.nci ınıddesi kıti
hakkında açıklanralıır 1,apılırken tıvlanrıı öırccsinde C,Il
katıldı.

l]lRLiĞiYL[ I(ABUL edildi

oYB inıiĞiyı-ı K-\Bt,ı. cdildi

p üle t:rrafindan okund.uktan sonra rapor
.P.mcclis üy,esi Şerife GUNGOR toplantıya

4. Uluslararası Katkas Derneği (ienel Başkaırl oğuz IJEI{K. Uluslararası Katkas Demeği Tokat il

Başkan, eür.et iRi(,E r e 'ruıhal İal'kas Külttiı, Den-ıeği t}aşkanı Şükrii Kes'e ait |6.07 .2020 tarih|i

dilekçedel Mı,ıstat,a Kelr]al Atattiı,k,tiıl başlatırıış olduğu Milli \4i]:l!:led: ve Turhal İlçemizde Milli
Mücıİdeleııiır cn önenıli isin-ılerirıderı biı,i olan l}iırbaşı Osnıaır ONAIIOK'ın isminin, İlÇemiz iÇerisinde ki

cadde veya biı.parka vcrilmesi talebi: Belediyeı-ı-ıiz Park ve Bahçeler Miidürlüğü tarafından belİrlenecek

olan bir parka ismirıin verilıııesi imar konıisyoı]u taı,afından uygun görülıtıüş olun k_on1l hakkında meclis

başkanı tarafından Cuınhuriyet Mahallesi"Ttırgtıt Özal Caddesi üzerindeki parka (Yeşil Alana) "BinbaŞı

osman oNARoK parkı " isnri verilıııesi ınecİis üyeleriı-ıe teklil edildi. Teklii yapılan işaretle oYlamada
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5. 21.06.2020 tarihli Hacılar Malıallesi Mulıtarı İlyas ÇOKYAMAN' a it dilekçede; itçemizde

yapılan numarataj çalışmaları soı-ıı,ıcunda yap ılan sıı-ıır çalışn-ıaları neticesinde, Boyacılar mahallesi sınırlan

erisiııde çekilen lıanelerin iıirazlaıı tizeri ne mahalle sınırlarının tekrar bel irlenmesi talebi; Mahalle
ıç
S] nırları ve nun-ıarataj çalışnıalar sonuçlaııı-ı-ı ış olması scbebi1 l e Bel ed i.venı iz inıar kon-ıisyonu tarafından

uv n sörülme nri s olrıp- ı-ı-ıalral le sıııırlarıı 1apılaıı işaretle o1,1anıada OY
u ıın 1ekrar be lir lc ır ı-ı,ı e s i ıalebi

lıakkında satış kararı

6. 10.06.2020 tarihli osn-ıaıigazi Malrallesi Mul-ıtarı Mustafa ADIGÜZEL,e ait dilekçede;ilçemiz

osmangazi Mal,ıallesi .,n,ıuil iç".iri,nd" bulun"n l5 -IE,MMUZ ŞEHiTLER pAl5]_:,i_hdk arasında eski

iiJH;illü;ı,, ctiı_ purt, olarak a,rılınasından dolayı " osmangazi l5 TEMMUZ ŞEHiTLER PARKI
,.olarak değiştirilip bir tabela ur,ı,rosl talel-ıi: Beledil,emiz inıaı koınis_vonu taraflndan uygun görülmüş

olup. Meclis Bırşkaırıııca "l5 ,l 
eıı-ın-ıı,ız Şehiıler l)arkı"nııı " osııralrgazi l5 Temmuz Şehitler Parkı" olarak

değiştiriln-ıesi n-ıeclis til,eleriı-ıe teklif edildi. 'l,ekliİ' 
1,apılan işaretle oylaınada AK Parti meclis üyesi Vayit

poLAT ile M.H.p. meclis tiy.i.ri e.riar. ozçeiir ve Ferhat SoySAL,ın KABUL (3 üye) oylarına

karşıhk toplantıya katılan 'aig". ,o."ıi, lıyelerinin taıTramınln RED (21 Üye) oylarıyla oy

Bl IiLlĞiı,ın nıııı eJiıdi

CoKLtr(;uyıı ltliD edildi

GÜNDDM }rı\l)DESİ 3: 'I'aşınrnız N'lal Satışı Talelıinin Görüşülmesi

Mütkiyeti beletliyemize ait aşağıda bilgileı,i yazılı olan 1aşlnmazlı1 2886 sayıll Devlet ihale Kanunu

lıklı 18/e maddesinde

hakkında satış kararı

kapsamıı-ıcla satışı düştilrülnrek tedir,

5393sayılıBelediy,eKaı-ıuıırınrın..Nleclisingörer.veyetkileri'.baş
..Taşınmaznıalalıl-ı.ııı-ıa.Satın]ına.....karaı.verıııek,..lrüknıübı.ılunduğuı]dan,

1. Osman Gazi Mahallesi, t693 ada l1 parselde bulunan taşınmaz

veriln-ıesi talebi1 yapılan işaretle oylaı-ı-ıada C,H,P nıeclis üyelerinin RED (6

api;;,,;" tot,lun diğ", n,""üis li_,,_"ü.riniıı taıılaü_ılıı_lııı KABt_;I_ (ltt Üye) oylarılla

EIEUL edildi.- L Osman Gazi l\{ahallesi, 1693 ıdı 12 parselde bulunan taşınmaz

verilnıesi talebiı yapılan işaretle oylan-ıada C,Fl,P meclis üyelerinin RED (6

;;İ;;;,;; tuul"n aiğ* *..li. tıy.l.İinitı tamamının KABUL (r8 üye) oylarıyla

Üye) oy
oY co

larına karşılık
KLUĞUYLA

üye) oy
oY Ço

larına karşılık
KLUĞUYLA

!i§ğğ! edildi.
3. Osman Gazi Mahallesi, l69,t a<ta 2 parselde bulunan taşlnmaz hakkında Satış kararı verilmesi

talebi; yapılan işaretle tıylanıaıJu C.üi.I, n-,"cli. iıl,eleriniı-ı RED (6 Üı"l:ıJ=İi.[i_,şılık toplantıya katılan

diğer meclis ül,eleriniıı run 
"n-'in,n 

«l, ııtjı, (ls iıvc) o.,,arıyla oy i]orıuĞuyı,a xagul 
"0ııai,

4. osman Gazi Mahallcsi, l69,1 atla 3 parselde brırn n taşın,,az lrakkında Saüş kararl verilmesi

talebi: _,-alıılaıı işaretle o1,1aıı]ala i.l1.I, niecüis üil.elerirıin RF],D (6 Ül,e) o1,larıııa karŞllük toplanttya katılan

diğer nieclis ü1,,eleı.inin,",ro"-.,n," «ıeUL (l8 t;ve) o_v_larıyla Oy coKLUĞUyLA KABUL edildi,

Ci]NDEM N! ADDISİ J: Dcnctim Rapoı,unun }leclisin Bilgisine Sunulması Talebinin Görüşülmesi

Beledi;,e Başkırnllğınıız 10.08.2020 ile 25.08.]020 tarilrleri arasında içişleri Bakanlığı Mahalli

idareler Konıı.olörlüğii tarafindaıı deıretiıı-ıe tabi tı_ıtuln-ıuş olrıp denetim sonrasında lanzim olunan 97l23

sayılı denetinı raporu ekted ir
5393 sa_"" ılı Belcdive Kaırunııntın "Deıretiıııin kapsaıı-ıı ve türleri" başhklı 55.nci nıaddesinde

Belediyelerde iç ve.dış denet inr yapılır. Denetin,ı, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans

deııetinıiıri kapsar. İç ve dış denetim 50l8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu hükümlerine

göre yapılır. Ayrıca. belediyen in nrali işlenıler dışılıda kalaıı diğer idari işlemleri, hukuka uygunluk ve

idarenin biitüıılüğü açısıürdan lç işlcri I}alianlığı taratlndaı-ı da deııetleniı, Belediyelere bağlı kuruluş ve

işletmeler de yukarıdaki esasla ra göıe deııetlenir. Denetime ilişkin son

ii [-ıu l uı-ıı-ı-ıaktadı rmeclisin bilgisine sı-ıı-ıulı.ır." 1ıükııı

ç/

rıçlar kamuoyuna açıklanır ve



Bu hüküm doğrultusrında içişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından tanzim olunan

97l23 sayı|ı deııetim raporundan bi.e. suret mecliste gurubu buluııan partilere dağıtıldı.Denetim raporu

ıneclise okunrnak suretiyle nıeclisin bilgisine surıuldrı,

14.08.2020 tarihli Musa Kürşat ULAŞ'a ait talebindel Şehit olan Babası Polis Menruru " Ali
uı_aş.i _ lsnriniıı ilçen_ıizde heıhaıigi Lıiı. park. cadde. n_ıahalle. sokak, ıelle_vr:_ ş:k"k ismi olarak

,..iı-.ri talebinin: iıı.ıar Konıis1,oı-ır= nu ."İ ki. yapılan işaretle oylanıada oy BİRLiĞiyLE KABUL
edildi.

GÜNr)EM NIADDtrSİ 5: Sokak İsmi Ve rilmesi 'f alebinin Görüşülmesi

GUNl)EM NtADDtiSi 6:'t'ışınınız Nlal 'I'ahsis l'ılebinin Görüşülmesi

Belediye iştirakiııiz olan 2160599478 Vcrgi Nunıaralı 'fur]ral Kocakavak İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti

03.09.2020 tarihli ve E.649l sayılı dilekçesinde cuı-ırlıuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde muhtarlık

binası yanında bulunan ve Beiediyemize ait olaır yere ATM kabini koyulması ve Bankamatik hizmeti

verilebilmesi için ücretsiz tahsis edilmesini istenıektedir,

5393 sayılı Belediye "Diğer kurıılrışlarla ilişkiler" baştıklı 75 (d) maddesinde_ ' BelediYe, belediYe

meclisinin kararı üzerine 1,apacagı anlaşma.va uygun olarak görev ve sorumluluk alanlanna giren

konrılarda: Kendilerine ait tuş,nn1ozİar,. aslİ goİe. vç, İriznıetlerinde kullanılırrak üzere bedelli veYa bedelsiz

olamk nıahalli idareler ile diğcr kııı,ıtı kri,.ıı,ıı ,,e kurrıluşlaı,ına devredebilir veya süresi yirmibeŞ yıh

geçınemek üzere tal-ısis edebiliİ.."'lıiikı,ııii bulunn-ıaktadır. Bı,ı hükünr dcığrultustında CumhuriYet Mahallesi

İ-rŞt Ö.uı Caddesi'nde nıulıtarlık binası 1,aııında buluıraıı r,e Belediyemize ait olan Yere ATM kabini

koyİıı-,-,us, ve Baı-ıkan-ıatik l-ıizmeti verileİilııesi için TurIıal Kocakavak İnş.Taah.San.Tic.Ltd,Şti'ne

ücietsiz devir edilmesi talebi yapılan işaı,etle t-ı1,Iaıı-ıada oY BiRLiĞİYLE KABUL ediüdi.

Gün<leınde görüşülecek başkı konu olmadığındın Meclis Başkanınca meclis üyelerine

teşekkür edilerek'furhal l}eledil,esi Et,lül al,ı otağan mcclis toplantısı saat:15:25 de kapatıldı,
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