MERZİFON BELEDİYE MECLİSİNİN 04 / EYLÜL / 2018 SALI GÜNÜ SAAT 18:00’DE
YAPACAĞI EYLÜL/2018 AYI OLAĞAN BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ
1- Belediye Meclisi’nin 05.04.2016 tarih ve 53/2016 sayılı kararı gereğince asil meclis katipliğine
seçilen Mesut ÖZKARACALAR’ın; Belediye Başkanlığı’na vermiş olduğu 16.07.2018 tarihli
dilekçesi ile; başka bir şehire taşınacağını beyan ederek meclis üyeliğinden istifa etmesi ve
Başkanlık Makamınca dilekçesinin kabul edilmesi sonucu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
29.maddesi hükümleri gereğince Meclis Üyeliği ve buna bağlı olarak Meclis Katipliği
kendiliğinden sona ermiş bulunmaktadır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesi hükümleri gereğince, görev süresi
yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar devam etmek üzere, meclis üyeleri arasından
gizli oyla 1 asil meclis katibi seçiminin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
2- Belediye meclisinin 03.04.2018 tarih ve 38/2018 sayılı kararı gereğince gelir tarife
komisyonuna seçilen Mesut ÖZKARACALAR’ın; Belediye Başkanlığına vermiş olduğu
16.07.2018 tarihli dilekçesi ile; başka bir şehire taşınacağını beyan ederek meclis üyeliğinden
istifa etmesi ve Başkanlık Makamınca dilekçesinin kabul edilmesi sonucu, 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 29.maddesi hükümleri gereğince Meclis Üyeliği ve buna bağlı olarak Gelir Tarife
Komisyon üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunmaktadır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 üncü maddesi hükümleri gereğince, görev süresi
yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar devam etmek üzere, meclis üyeleri arasından
gelir tarife komisyonuna 1 üye seçiminin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
3- Amasya Belediyesi Merkez, İlçe ve Beldeleri ile toplam 13 Belediyenin katılımı ile kurulması
öngörülen Amasya İli, İlçeleri ve Beldeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri ve İşletme Birliği için
Birlik Tüzüğü, 24.11.2005 tarih ve 2005/9705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kabul edilen Birlik Tüzüğü’nün 7.maddesi gereğince Birlik
Meclisini oluşturmak için tabii üye haricinde 6 üye; Belediye Meclisi’nin 13.04.2014 tarih ve
58/2014 sayılı kararı ile tespit edilmişti. Seçilen meclis üyelerinden Mesut ÖZKARACALAR’ın;
Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 16.07.2018 tarihli dilekçesi ile; başka bir şehire
taşınacağını beyan ederek meclis üyeliğinden istifa etmesi ve Başkanlık Makamınca dilekçesinin
kabul edilmesi sonucu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 29.maddesi hükümleri gereğince Meclis
Üyeliği ve buna bağlı olarak AKAB Birlik Meclis üyeliği kendiliğinden sona ermiş
bulunmaktadır.
Görev süresi yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar devam etmek üzere, meclis
üyeleri arasından AKAB birlik meclisine 1 üye seçiminin yapılması hususunun görüşülerek
karara bağlanması.
4- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 9 uncu maddesi hükümleri gereğince, Performans Programı hazırlanması
zorunluluğu getirilmiş olup, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için,
hazırlanacak bütçenin; yıllık performans programında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç
ve hedeflerle uyumlu, performans esasına dayalı bir şekilde gerçekleştirilmesine önemli ölçüde
katkı sunabilmek amacıyla, bu doğrultuda Belediyemiz birimlerince hazırlanan ve Mali
Hizmetler Müdürlüğü’nce Belediye meclisine sunulan 2019 yılı Performans Programının
incelenerek, onaylanması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
5- 12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4688 Sayılı
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereğince, Belediyemizde çalışan
kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve
geliştirilmesi için oluşturdukları Sendika ve Konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri
ve faaliyetleri ile Sendika ve Konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlerinin hak ve
sorumluluklarını belirlemek ve her hizmet kolunda yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve
bunların bağlı bulundukları Konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek
toplu görüşmelere ilişkin esaslar düzenlenmiştir.
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun “Mahalli
İdarelerde Sözleşme İmzalanması” başlıklı 32’nci maddesinde yer alan, usul ve esaslar ile
(Değişik:4/4/2012-6289/22. Md.) Geçici 14. Maddesi (Değişik: 4/4/2012-6289/30. Md.) hükümleri
ile, “27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi
hükümleri çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesine göre Merzifon

Belediyesinde sözleşmeli olarak görev yapan personel ve 657 Sayılı Yasaya tabi olarak görev
yapan memurlara, Sosyal Denge Tazminatı ödenebilmesi amacı ile Belediyemizde üye
çoğunluğunu temsil eden sendika ile görüşme yapmak ve Sosyal Denge Sözleşmesini imzalamak
üzere Belediye Başkanı Alp KARGI’ya, Belediye meclisince yetki verilmesi hususunun
görüşülerek karara bağlanması.
6- İlçemiz Harmanlar Mahallesi, Sepetçi-Hal Sokakta, tapunun 26.27.Aa pafta, 418 ada, 1
parsel numarasında kayıtlı 1.435,28 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Merzifon Belediyesine ait
taşınmaz üzerine yapılacak İş ve Yaşam Merkezindeki bağımsız bölümlerin, Tapu
Müdürlüğünden yapılacak kat irtifakı işlemi ile kıymet takdir komisyonunca belirlenecek
muhammen bedelleri üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi
hükümleri gereğince ihaleye çıkartılarak, açık artırma usulü ile Belediye Encümeni tarafından
satışlarının yapılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Yetki ve
İmtiyazları” başlığı altındaki 15.maddesinin (a), (h) bentleri, “Belediye Meclisinin Görev ve
Yetkileri” başlığı altındaki 18.maddesinin (a) ve (e) bentleri ile “Belediye Encümeninin Görev ve
Yetkileri” başlığı altındaki 34.maddesinin (g) bendi hükümleri gereğince Belediye meclisince
yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
7- İlçemiz içme suyu ihtiyacının karşılanması, depo ve şebeke ihtiyacının giderilmesi amacıyla,
kaynak ve sondaj kuyularına dayalı mevcut sistemin yeniden projelendirilmesi için Belediyemiz
tarafından İller Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürlüğü’ne talepte bulunulmuş, İller Bankası
A.Ş. Samsun Bölge Müdürlüğü teknik personeli tarafından etüt çalışmaları yapılmış, hazırlanan
rapor İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığının Belediyemize göndermiş oldukları 08.08.2018
tarih ve E.34388 sayılı yazılarında; 6 (altı) madde halinde belirtilen eksikliklerin giderilmesi,
önerilere uyulması, gerekli çalışmaların yapılarak elde edilecek sonuçların bildirilmesi Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğünden istenilmiş, ayrıca; Merzifon Belediyesi imar sınırı içerisinde
bulunan Mehmet Akif Ersoy sondaj kuyusu için “katı ve sıvı boşaltılmasına ve geçişine, tarım
alanlarında kirleticilerin kullanımına izin verilmeyeceğine ve bu kuyulara ait oluşabilecek her
türlü zarar ziyanın sorumluluğunun Merzifon Belediyesinin taahhüdü altında olduğuna dair
Belediye meclis kararının alınması istenilmiştir.
İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı tarafından Belediyemize gönderilen söz konusu
yazının 5. maddesinde belirtilen ve yukarıda açıklanan taahhüdün, Belediye meclisi tarafından
benimsendiğine ve aynen yerine getirileceğine ilişkin meclis kararı alınması yönündeki bu talep
ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması.
8- İlçemiz Nusratiye Mahallesi Söğütlü sokağın doğu istikameti ile Muammer Kavlak sokağın
kuzey istikametinde bulunan ve günümüz teknolojilerine uygun bir şekilde yeniden düzenlemesi
yapılan park alanına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (n) bendi hükümleri
gereğince isim verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
9- İlçemiz Bahçecik Köyü Çaykenarı mevkiinde tapunun G34B15D pafta, 830 nolu parselde
bulunan 8.369,16 m2 yüzölçümlü gayrimenkul sahibinin Belediye Başkanlığına vermiş olduğu
21.06.2018 havale tarihli dilekçesi ile; parselinin konum olarak havaalanı yolu ve Samsun oto
yolu üzerinde yer aldığını, bu durumun dikkate alınarak, parselinin bulunduğu alanın, teşhir ve
ticarete yönelik “Ticaret Alanı”na dönüştürülebilmesi için, söz konusu parselinin bulunduğu
alana imar planı hazırlatabilmesi yönünde talepte bulunduğundan, İmar Komisyonunca da
değerlendirilen bu talep ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması.
10- İlçemiz Hacıhasan Mahallesinde, otobüs terminalinin kuzeyinde bulunan Ali Rıza İzgin
Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesine cephesi olan alanın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
park alanı olarak gösterimi yapılmış olup, söz konusu park alanının Ali Rıza İzgin Bulvarına
cephe veren batı kısmının, müzekkere ekinde yer alan krokide görüldüğü üzere bitişik nizam 2
kat (B-2) ticaret + konut alanına dönüştürülmesi, buna karşılık kaldırılan park alanının yerine,
İlçemiz Kümbethatun Mahallesinde bulunan mülkiyeti Merzifon Belediyesi adına kayıtlı imar
planında bitişik nizam 3 kat (B-3) ticaret + konut alanında yer alan, tapunun 1585 ada 10 nolu
parselde bulunan 314,94 m2 ve 1585 ada 11 nolu parselde bulunan 272,93 m2 yüzölçümlü
parsellerin bulunduğu alanın, park alanına dönüştürülmesi için Başkanlık Makamınca karşılıklı
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bir şekilde imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulduğundan, İmar Komisyonunca da
değerlendirilen bu talep ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması.
11- İlçemiz Hacıbalı Mahallesi Köylü, Akasya, Yamaç, Kuzey ve Yakın sokakta bulunan 64, 66,
502 ve 523 nolu adaların da içinde bulunduğu alanda, Belediyemiz şehir plancısının hazırlamış
olduğu öneri imar planı taslağına uygun bir şekilde imar planı değişikliği yapılmasına; Belediye
meclisinin 03.07.2018 tarih ve 95/2018 sayılı kararı gereğince karar verilmiş olup, karar
doğrultusunda Belediyemiz şehir plancısı Esra TANRIVERDİ tarafından hazırlanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftalarının onaylanması hususunun görüşülerek karara
bağlanması.
12- İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Kaşif Mercan Caddesinde tapunun 26.27 Çd pafta, 1599 ada
175, 521, 522, 523, 709, 710, 1203, 1204 ve 1335 nolu parsellerin bulunduğu alanın konut
alanından ticaret alanına dönüştürülmesi için imar planı değişikliği yapılmasına ve bu alanla
ilgili belirlenen şart ve kriterler doğrultusunda hazırlattırılan imar planı değişikliği paftalarının
onanmasına; Belediye meclisinin 05.06.2018 tarih ve 88/2018 sayılı kararı gereğince karar
verilmiş bulunmaktadır.
Belediye meclisince onanan imar planı değişikliği evrakları 1 aylık askı (ilan) süresinin
ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiş, ilgili müdürlük tarafından yapılan
incelemenin ardından, Belediye Başkanlığına göndermiş oldukları 02.08.2018 tarih ve E.4115
sayılı yazıları ve eki teknik inceleme raporuna göre, Belediye meclisince onanan imar planı
değişikliğinde bir kısım eksiklik, yanlışlık ve imar mevzuatına aykırılık görüldüğü
değerlendirilerek, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Onikinci Bölüm Planların Aleniyeti
ve Denetimi, Planların İzlenmesi ve İncelenmesi başlıklı 35.maddesinin (1) ve (4) numaralı
fıkraları gereğince, gerekli düzeltmelerin yapılması ve aykırılığın giderilmesi amacıyla Belediye
Başkanlığının bilgilendirildiği belirtilmiştir.
Belediye meclisince onanan imar planı değişikliğine ilişkin hususların, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünün söz konusu yazıları ve eki teknik inceleme raporu doğrultusunda
değerlendirilerek karara bağlanması.
13- İlçemiz Yunusemre Mahallesi Fakulte sokakta tapunun 26.27 F pafta, 1148 ada 8 parsel
numarasında bulunan 514,97 m2 yüzölçümlü gayrimenkul sahibinin Belediye Başkanlığına
vermiş olduğu 18.07.2018 tarihli dilekçesi ile bu parsel üzerine inşaat yapmak istediklerini bu
nedenle; konut alanı içerisinde yer alan parselinin zemin katını halkın günlük ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik olarak işyeri (market, cafe, kırtasiye v.b.) yapabilmeleri için zemin kat’a;
işyeri ruhsatı düzenlemeye yönelik izin verilmesi ve buna göre ruhsat düzenlenmesi talebinde
bulunmuştur.
3 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.10.2017 tarihinde
yürürlüğe girmiş olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin “Bodrumlar” başlığı altında bulunan
51 inci maddesinin 5’inci fıkrasında “Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idare meclisince
yol boyu ticaret kararı alınan yol güzergahlarında zemin katta, halkın günlük ihtiyaçlarını
karşılamaya dönük olarak ticaret yapılabilir…” hükmü yer aldığından, gayrimenkul sahibinin
Belediyemize sunmuş olduğu 18.07.2018 tarihli dilekçesinde belirtilen hususların, Planlı Alanlar
İmar Yönetmeliği’nin 51’inci maddesinin 5’inci fıkrası hükümlerine göre değerlendirilerek
karara bağlanması.
14- İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Kızılseki Topraklık mevkiinde tapunun 951 ada 2 nolu
parselde bulunan gayrimenkulün bulunduğu alanda, imar planı değişikliği yapılması ile ilgili
mülk sahipleri tarafından yapılan başvurunun; Belediye meclisinin değerlendirmesine
sunulmadan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazıları ile reddedilmesi karşısında, mülk sahipleri
tarafından Smasun İdare Mahkemesine başvurulmuş, konu ile ilgili T.C. Samsun 2. İdare
Mahkemesi’nin 24.05.2018 tarih ve 2017/501 Esas-2018/709 Karar No’lu kararında; …
“davacının mülkiyetindeki taşınmaza yönelik plan değişikliğiyle ilgili talebin, şehircilik ilkeleri,
planlama esasları ve kamu yararı yönünden uygun olup olmadığı konusunda karar verme
yetkisi belediye meclisine ait olup, imar planı değişikliği isteminin bu konuda karar vermeye
yetkili Belediye Meclisine sunulmaksızın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından
reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline …”karar verilmiş bulunmaktadır.
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Samsun 2. İdare Mahkemesinin söz konusu kararının ardından, mülk sahibi vekilleri
Belediye Başkanlığına 27.07.2018 tarihli dilekçe ile başvurarak, 26.12.2016 tarihli dilekçeleri ile
yapmış oldukları imar planı değişikliği taleplerinin, Belediye meclisince değerlendirilmesini
istediklerinden, bu talep ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması.
15- İlçemiz Harmanlar Mahallesi Sucu ve Öncül sokaklara cepheli olan 414, 1621 ve 1401 nolu
adaların bulunduğu alan, 03.04.2012 tarih ve 42/2012 sayılı meclis kararı ile onaylanan revizyon
ve ilave imar planın’da; kısmen “konut alanı” kısmen “ konut + ticaret alanı”nda kalmaktadır.
Bu durum karşısında yapıların bir çoğunun planda yapılan yol düzenlemesi sonrasında yolda
kaldığı, yol düzenlemesinin mevcut dokular dikkate alınmadan yapıldığı ve mülk sahipleri
açısından mağduriyet oluşturduğu tespit edilmiştir.
Bu mağduriyet ve olumsuzlukların giderilebilmesi amacıyla, plan üzerinde ve mevcut
durumda yapılan incelemeler göz önünde bulundurularak, Belediyemiz harita mühendisi Alihan
ATAK ve şehir plancısı Esra TANRIVERDİ’nin düzenlemiş olduğu 09.08.2018 tarihli uzman
raporuna istinaden, Sucu ve Öncül sokaklarda yol akslarının yeniden düzenlenmesi amacıyla
imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
16- İlçemiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çanak, Cengiz ve Tufan sokaklara cepheli olan 1187
ve 1188 nolu adaların bulunduğu alanın, 03.04.2012 tarih ve 42/2012 sayılı meclis kararı ile
onaylanan revizyon ve ilave imar planında; konut alanında kaldığı, Çanak sokak cephesindeki
hatta 5 kat yapılaşma olduğu, diğer cephelerde 3 kat yapılaşma olduğu, ayrıca ada içerisinde
ifraz hattı olduğu, 1187 ada 4 ve 7 nolu parseller ile 1188 ada 6 ve 9 nolu parsellerin kısmen 3
kat, kısmen 5 kat yapılaşmaya elverişli olduğu görülmüştür. Şehircilik, estetik, mimari ve görsel
açıdan uygun olmayan ve mülk sahiplerinin bir bölümünün mağduriyetine sebep olan bu
olumsuzlukların giderilebilmesi amacıyla, yapılaşma ve mülkiyet durumlarının göz önünde
bulundurularak, aynı zamanda da bu adalardaki 4, 7, 6 ve 9 nolu parsellerin mülkiyet sınırları
olarak yapılaşabilir olmalarının da dikkate alınarak, ifraz hattının; 1187 ada 5 ve 6 nolu parsel
sınırına, 1188 ada 7 ve 8 nolu parsel sınırına kaydırılması için Belediyemiz şehir plancısı Esra
TANRIVERDİ’nin düzenlemiş olduğu 09.08.2018 tarihli uzman raporuna istinaden, 1187 ve
1188 nolu adaların ifraz hattının düzenlenmesi amacıyla bu adalarda imar planı değişikliği
yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
17İlçemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam olarak gösterilen imar
adalarında bundan önceki Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 40 mt.ye kadar ikili ve üçlü blok
uygulamaya Belediyelerin yetkili olduğu, ayrıca estetik komisyonu kararı ile bu yüksekliğin 75
mt.ye kadar çıkartılabileceği belirlenmiş iken, oysa şu an uygulamada bulunan Planlı Alanlar
İmar Yönetmeliğinin Ek geçici 2.maddesine göre ise mevcut uygulamaya uyulması gerektiği
belirtilmekle birlikte, uygulama yapılmayan yerler için açık bir ifade de bulunulmadığı,
Merzifon Belediyesi’nin plan notlarında ifade edilen, ikili ve üçlü bloklarda cephenin 20 mt.yi
geçemeyeceğine dair hükmün, daha önceki yönetmeliklere göre yapılmış olan mevcut
uygulamaları geriye götüreceğinden ve uygulama yapılmayan yerler ile ilgili de maddi ve
manevi önlenmesi güç zararlar doğuracağından, uygulamada mevcuttaki bütünlüğü sağlamak
açısından, Merzifon Belediyesi plan notlarında 20 mt olarak yer alan blok boyunun 40 mt.ye
çıkarılması için plan notu değişikliği yapılması için bir vatandaşımız tarafından Belediyemize
17.07.2018 havale tarihli dilekçe ile başvuruda bulunmuş olduğundan, bu talep ile ilgili
hususların görüşülerek karara bağlanması.
18- İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Garipler mevkiinde 26.27 Çe. Pafta, 786 ada 34 nolu
parselde bulunan 385,00 m2, 35 nolu parselde bulunan 327,00 m2, 36 nolu parselde bulunan
327,00 m2, 37 nolu parselde bulunan 335,00 m2, 38 nolu parselde bulunan 339,00 m2, 39 nolu
parselde bulunan 354,00 m2, 40 nolu parselde bulunan 394,00 m2, 41 nolu parselde bulunan
335,00 m2, 42 nolu parselde bulunan 334,00 m2 ve 43 nolu parselde bulunan 331,00 m2
yüzölçümlü gayrimenkul hissedarlarının Belediye Başkanlığı’na vermiş olduğu 08.08.2018
havale tarihli müşterek imzalı dilekçeleri ile; söz konusu parsellerinin bulunduğu konut
adasında emsal ve yükseklik uygulaması yapılması amacıyla, bölge ve şehir plancısı Okay
YÜCER’e imar planı değişikliği önerisi hazırlattıklarını, bu öneri doğrultusunda, söz konusu
parsellerinin bulunduğu konut adasında emsal ve yükseklik uygulaması yapılması amacıyla,
imar planı değişikliği talebinde bulunduklarından, bu talep ile ilgili hususların görüşülerek
karara bağlanması.
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19- İlçemiz Kümbethatun Mahallesi Hamurkesen Mevkiinde tapunun 30.27 L. Pafta, 577 ada 1
nolu parselde bulunan 1.544,00 m2, 3 nolu parselde bulunan 3.192,00 m2 ve 4 nolu parselde
bulunan 2.859,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkul hissedarlarının Belediye Başkanlığı’na vermiş
olduğu 09.08.2018 tarihli müşterek imzalı dilekçeleri ile; parsellerinin mevcut imar planında
yapılaşma durumlarının ada bazında belirtilmiş olduğunu, diğer mülk sahiplerine
ulaşamadıklarını, yüzölçümlerinin de göz önünde bulundurularak, 577 ada da mülk sahipleri
adına parsel ya da parseller olarak yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde imar
planı değişikliği yapılması talebinde bulunduklarından, bu talep ile ilgili hususların görüşülerek
karara bağlanması.

Alp KARGI
Belediye Başkanı
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