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Beledil'e Meclisinin 03.06.202l Perşenıbe günü saat l4.00'da Prf. Dr. Necmettin ERBAKAN
Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapmış olduğu Haziran ayıııa ait meclis toplantı tutanağıdır.

_ 
B;lediye 

^Meclisi. 
Belediye Başkanl İlker BEKLER başkanlığında 03.06.202l Perşembe giinü

saat lJ." da Prİ Dr. Necn-ıettin ERBAKAN Kültür Merkezi Konlerans Salonunda yoklama cetvelinde
imzaları buluıran ül,elerin katılımıyla toplandı.

KATILAN ÜYELER : iLKıIt BEKLER. YLJSUF KARAKOYUN. BEKİR AY. HAYRETTİN
ONAL. MEHMET AI,ILGAN. DEMiRKAN EltDoĞAN. RECEP ÖZTÜRK. ADNAN YILMAZ,
GöKHAN TL]NçLL. vA\iT poLAı. AHMET DAcBAşı. sAMET şENaL. ııusrnne oetji,
YU}US KüRŞAT ŞAHiN. FAHRı GiDER. cıHAN ATILGAN. MuİrAT ıjöNııEz, rıüsEviı.i
özüpEr. HüSEYİN öZDOĞAN, ŞtjRiFE GüNGöR, iSMAiL KABALAK, NiHAT YALÇIN, AYLA
BEDIRIIAN ÇELiK. FERllAT SoYSAL. FERİDtJN ÖZÇELiK

GOltE\ 1.I t,\,E

K-ATILMAYAN ÜYE

iziNı-i tıvr : BETÜL KILINÇ

Meclis Başkanlığını Belediye Başkanı İ|ker BEKLER'in yüdttüğü görüldü. Başkanlık divanı
Yerini aldıktan.sonra._yoklanra yapıldı. AK Parti mec]is üyesi Bekir AY ve Betül KILINÇ ile C.H.p, meclis
üYesi Şerif'e CÜNCÖR'tin toplantıya katılmadıkları görüldü.Açılış konuşması ve saygı duruşunun ardından
Istiklal Marşı okundu.

GUNDEM:

l . Imar Komisyonu Raporunun Görüşülnıesi
2.202lı6| Sayılı Meclis Kararının İptali Talebinin Cörüşülmesi
3. Kamu ve Özel Banka]ardan Kredi Kullanımı İçin Belediye Başkanına

Yetki Verilmesi Talebinin Görüştilmesi
4. Katı Atık Yönetim Birliği Yeni LOT İnşaat Yapını İşi İçin Borçlanına ve İller Bankası A.ş. ' ye yetki
Verilmesi Talebinin Göı,üşülmesi

ılı Mavıs avı olağan ıneclis toplantısına ait toplantl tutanaklarının
klarda nıaddi hata bulunmadığı ve tutanakların kabulü yapılan
BUL edildi.

Meclis BaŞkaı-ıı tarafıı-ıdan n-ıeclis üyelerine heıhangi bir önergelerinin olup olmadığı soruldu.Meclis
üyelerince önerge verilnıediği görüldii.

AK Parti meclis i-il'esi Betül KILINÇ'ıır toplantıya katı lanıayacağına ilişkin meclis başkanlığına
hitaben vermiş olduğu izin dilekçesi katip üye taratinc]an meclise okundu.Dilekçe okunduğu eİnada eK

Meclis B
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Paıli meclis üyesi Bekir AY ve C.H.P. nıeclis üyesi Şerife GÜNGÖR toplantıya katıldı,Dilekçe sahibi

meclis üyesi Betül KlLlNÇ,ın Haziran ayı nıeclis toplantısı süresince izinli sayılması yapılan iŞaretle

ovlamada oY BİRLıĞiYLE KABUL ediüdi.' D.ı* -*" gü.,ü".;"dd"ı".inin görüşülmesine geçildi.Gündemin l.nci sırasında bulunan " Imar

plan Tadilat Talebinin Göı,üşülmesi" koıiulu gtindenı ile alakalı sehven işlem yapı[dığı. ve qiin|em

.udo.rin. ilişkin talep ,.,,lnladıgı brı sebeple «ıplantı gel]el günden]iııiıı birer sıra öne a[ınarak Imar

ro*ir1,on Raİo.rnu,1 l.nci günİlen-ı 1ııadde_si oüarak. gt,ırtiştilnıesi meclis başkanınca meclis üyelerine teklif

edildi.Teklil 1apılan işarctle o. ıu.ra" ()y BiRLlİ;İyaE ü(ABUL edildi ve sonrasında giiırıdemlerin

görüşülınesine geçildi.

GtlNDEN,t MADDESİ l: İmar Komis yonu Raporunun Görüşülmesi

l. llçen]iz Hacllaı Mahallesi H]6A _07C _ lC pattasında. 417 5200_447 5600 dikey, 507200,

507,100 1,ata_v koordiııat değerleri arasında kalan l56, 157 nolu parseller ile l62, 163 nolu

parsellerden geçen 7 nıt, lik imar yoluırun yeniden düzenlenmesi talebi; yolun kaydırılması talep edilen

kısmın imar plan sınırları dışına taşdığından dolayı imar komisyonu tarafından cJgE-gİİSlmemi§ oluP,

imar plan tadilaı talebi yapılan işaretle o},lamada oy BiRLiĞiyLE RED edildi,

2. ilçemiz osıı_ıangazi Mahallesi H36A l2l\ _ 28. H36A _ l24 _ 2C" H36A_ 
,l28 _ 1A, H36A_

l28 _ lD paftalarıl]da. 44728OO 447j.j00 dikei,. 506000 506800 yatay koordinat değerleri arasında

kalan. Keırtsel Döırüşiinr Rezerr, alaırında ki BL_l0 olan kat yüksekliklerinin BL_6 olarak, 6 kata

düşürülnıesi ve BL_6 yapl nizan]lna göre ada kenaı,ları park ve sosyal donatıların yeniden düzenlenmesi;

imar konıis1,onu taraflndan uygun görülmüş olup. imar plan tadilatl talebi yapılan işaretle oylamada ğ
BiRLiĞiyLE ı(ABt. L edildi

3.04.02.2O2| tarih ve 24 sayılı Beledi ve Meclis Kaıarı ile İmar Komisyonuna sevk edilen; İlçemiz

Kavacık Mahallesi. H36A l2A4A Paftasında 447740()-4472600 dikey. 504200-504600 yatay koordinat

değerleıi arasıııda kalan,l]5 ı-ıolu parselin biı,k ısnıı in-ıar yollarına, bir kısn-ıı da ilköğretim ve konut alanına

isabet etııekte olup. bir kısmı da plan haric idir. Tapu sahibi Hamza GÜL adlı vatandaşımızın talebi

üzeriı-ıe. okul alanına isabet edeıı kısıırııı kanıu yararı!]a kullanılmak kaydıyla Turhal Belediyesi'ne bağış

karşılığı vererek 435 nolu patselin batı kısmında ki plan harici kısmın imara açılarak A-5 konut alanı olaıak

düzenlennıesi plan tadilatı talebinin;Tün-ıKurunıgörüsleritamamlandığındanveilgiliBakanlıktan''Kamu

Yararı Kiıraı,ı" ,reldi( iııdeıı dolar,ı. İnıar koıııisloı-ıı-ı tarallııdan uvgun görülmüş olup, imar plan tadilatı

talebi yapılan işaretle t:ı1,laı]ıada oY BiRLiĞİYLE KABUL ediüdi

GÜNDl]M MADDEsi 2:2021161.Sa yıIı Nteclis Kararının İptali Talebinin Görüşülmesi

|7.05,202\ tarihli ve 61 sayılı Meclis Kararıııııı, selrlen Kredi kullanlmı için İller Bankasından

teminat nektubu alınması ibaresinİn eklenmesinden.dolay_ı alınan karaın (2021161 SaYılı Meclis Kararı)

İpİ"İ .Jiİ..ri talebi 1,apılan işaretle o.vlamada oY BiRLiĞiYLE KABUL edildi,
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GüNDEM ]VIADDESi _1 Kamu ve Özel Bankalartlan Kredi Kullanımı İçin Belediye Başkanrna
Yetki Vcrilmesi Talebinin Görüşülmesi

5j93 Sayılı Belediye kanununun l8/d nraddesi "Borçlanmaya Karar Vermek" hükmü
gereği. ilçemizde inşa edilecek o]an Galericiler Sitesi için mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olan Pazar
Mahallesi. Sıtma Mevkii 1 95 ada 13 l , l32, l33 ve l34 parselde bulunan toplam 9.409.88 metrekarelik
yüzölçünılii taşınmazın satın alınma işlenılerinde kullanılmak üzere İller Bankası, kamu veya özel
bankalardan ten-ılik karşılığı 24 ay vadeli. faiz hariç 2.000.000,00 TL nakdi işletme ihtiyaç kredisi kullanma
talebi 1,apılan işaretle tı) laı]-ıada oY ı]iRLiĞiYLE KABUL ediüdi.

Kredi kullanıırıı için Belediıe Başkanı llkcı BEKLER' in y,etkili kılınması talebi yapılan işaretle

oylamada oY BİRLi(;iYLE KABı,lL ediıdi,

GÜNDEM MADDESi 4: Katı Atık Yönetim Birliği Yeni LOl' İnşaat Yapım İşi İçin Borçlanma
ve İller Bankası A.Ş.' ye Yetki Verilmesi Talebinin Görüşülmesi

Tokat_Turhal-Zile-Pazar Katı Atık Yönetinı Birliğinin, Katı Atık Tesisinde yürütülmekte olan yeni lot
inşaatı yapım işinde ilave işler için borçlanmaya ve ok20 ye kadar iş artışında bulunmak üzere İller Bankası
e.§. yeyetki verilmesi talebi yapılan işaretle oylaıııada OY BİRLİĞİYLE KABUL edildi.

Gündemıle görüşülecek başka konu olmadığından Meclis Başkanınca meclis üyelerİne teşekkür

edilerek Turhal Belcdiyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı saat:14:l5 de kapatıldı.
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