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SUNGURLU Bf, LEDiYE BAŞKANLIĞI
Yazı i§leri Müdürlüğü
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SUNGURLU BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 2l'inci maddelerine isti4aden, Belediyemiz Meclisinin
Teınmuz 202l o|ağan meclis toplantısı 06.07.2021 Salı günü saal 16:00' da Korona virüs (Covid19) Önlemleri kapsamında Belediye Meclis Toplantı Salonunda
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İlanen duyurulur. 02.07 .202 l

yapılacaktır.
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Açılış ve Yoklama
Atatiirk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu.
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Çorum Valiliği Çevre ve Şehircilik
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Müdürlüğünün 16106/2021 tarih
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1l0405 sayılı yazılarl ile; 5l99 sayllı Hayvanları Koruma Kanunu'na
istinaden; Sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması,

l

22.06.202|

l9,16

Yazı

işleri
Müdürlüğü

işaretlenmesi, tedavi ve rehabilitasyonunun yapılması, geçici hayvan bannağı
teşekkül ettirilmesi için biılik kurulması . planlanmıştlr. Kurulacak Çorum
Süipsiz Hayvanları Koruma Birliği (ÇOSHAYKOB) Kuruluşunun
Bakanlığa sunulacağı bu nedenl9 Birliğe üye olunmasl ve bi.lik tüzüğünün

imzalanması

için

Belediye Başkanına yetki verilmesi

hususunun

sörüsülmesi.
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09.06.202l

1,799

3

09.06.202|
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İşletme

ve

işt. Müd.

İşletme

ve

İşt. Müd.

Mülkiyeti Belediyemize ait Kemiklidere Mahallesi Kadastro l053
4 parsel nolu 437,50 m2 arsa vaslflı taşınmazln satlşlnın görüşülmesi,

ada

Mülkiyeti Belediyemize ait Kemiklidere Mahallesi Kadastro ı053
ada 5 parsel nolu 500,05 m2 arsa vaslfll taşınmaan sattşının görllşü|mesi,
Cevheri Müallesinde yer alan yenilemt yapllarak 6|2 (|'79124),613 (l80/l),
611 (119/|9). 618 (l79l20), 619 (l79ll8), 1042 (|,19D3), 1095

(l79l22) ve 1100 (l79l2l) parsel numaralı toplaııda 4,2546

ha

taşınmazlann tarım alanlannın tarım dışl amaçll kullanıma açıImasl ile ilgili
olarak ticaret, turizm, konaklama vb. alanları kapsayacak l/5000 nazım imaı
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10.06,202l

l8l4

ve l/l000 uygulama imaİ plant yapılması çalışmasına esas 5403 Sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanıml Kanun'un 13. maddesi (d) bendi
kapsamında bakanlıktan kamu yararı karaıı alınması hususu Belediye
MecIisinin 07,06,202l tarih ve 33 saylı kararı ile bilgi/belge eksikliği ve

Başkanlük

Makaml

meri mevzuatlara ve hukuka aykırıltğı söz konusu olmadığt halde, kamu
yaran ihlal edilerek herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmeksizin kişisel
olarak değerlendirilip reddedilmiştir.

5393 Sayılı kanunun 23. maddesinin birinci fıkrası ve Belediye Meclisi
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2|29

imar
Şehircilik

ve

Müdürlüğü

Çalışma Yönetmeliğinin l7. maddesi gereği, meclise iad€ edilen Belediye
Meclisinin 07.06.202l tarih ve 33 §ayılı karaİının yeniden göralŞulmesi,
Cevheri Mahallesinde yer alan |79
25, 26 ve 27 paİsel numaİah
^da alanlaının tanm dlşı amaçlı
toplamda 2,82l8 ha taşınmazların tarım
kullanlma açılma§l ile ilgili olarak ticaret, turizm, konaklama vb. alanları
kapsayacak mevzii olank l/5000 nazım imar ve l/l000 uygulama imar planı
yapılmasü için 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunun
l3.maddesinin (d) bendi kapsamında ilgili bakanhktan kamu yaıan karan
alınması hususunun qörüsülmesi.

