MERZİFON BELEDİYE MECLİSİNİN 09/ NİSAN /2019 SALI GÜNÜ SAAT 14:00’DE
YAPACAĞI NİSAN/2019 AYI OLAĞAN BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ
1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesi hükümleri gereğince; görev süreleri iki yıl
devam etmek üzere, meclis üyeleri arasından gizli oyla 1 inci ve 2 nci meclis başkan vekili ile 2
asil 2 yedek meclis katibi seçiminin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 üncü maddesi hükümleri gereğince; Belediye
Encümeninde bir yıl süre için görev yapmak üzere, Belediye meclis üyeleri arasından Encümene
gizli oyla iki üye seçiminin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 üncü maddesi hükümleri gereğince; her siyasi parti
grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının, meclis üye tam sayısına oranlanması
suretiyle Belediye meclis üyeleri arasından en az üç, en fazla beş meclis üyesinden oluşacak ve
bir yıl süre ile görev yapacak Plan ve Bütçe Komisyonunun teşkili hususunun görüşülerek
karara bağlanması.
4- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 üncü maddesi hükümleri gereğince; her siyasi parti
grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının, meclis üye tam sayısına oranlanması
suretiyle Belediye meclis üyeleri arasından en az üç, en fazla beş meclis üyesinden oluşacak ve
bir yıl süre ile görev yapacak İmar İhtisas Komisyonunun teşkili hususunun görüşülerek karara
bağlanması.
5- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 üncü maddesi hükümleri gereğince; her siyasi parti
grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının, meclis üye tam sayısına oranlanması
suretiyle Belediye meclis üyeleri arasından en az üç, en fazla beş meclis üyesinden oluşacak ve
bir yıl süre ile görev yapacak Gelir Tarife Komisyonunun teşkili hususunun görüşülerek karara
bağlanması.
6- Tarihi Kentler Birliği’nde Merzifon Belediyesi olarak üyeliğimiz bulunduğundan ve Birlik
meclisinde Belediyemizi temsilen daha önce meclis kararı ile seçilen üyelerimizin görev süreleri
sona ermiş olduğundan, bu nedenle; Birlik Tüzüğü’nün “Belediyelerin Birlik Meclisinde Temsil
Edilmeleri” başlıklı 9. maddesi hükümleri gereğince; Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisinde
Belediyemizi temsilen görev almak üzere 1 asil 1 yedek Belediye meclis üyesinin belirlenmesi
hususunun görüşülerek karara bağlanması.
7- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56 ncı maddesi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı’nın
2018 yılı icraatlarına dair hazırlanan Faaliyet Raporu’nun incelenerek, onaylanması hususunun
görüşülerek karara bağlanması.
8- Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce oluşturulacak kıymet takdir komisyonunda, ilgili
gayrimenkullerin değer tespit ve satış işlemleri ile ilgili 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’un 90 ıncı
maddesi gereğince, ilgili komisyonda görev almak üzere meclis üyeleri arasından 1 asil 1 yedek
üye isminin belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
9- Amasya İli, İlçeleri ve Beldeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği’nde
Merzifon Belediyesinin kurucu üyeliği bulunmaktadır.
Bu nedenle; Birlik Tüzüğü’nün 7. maddesi gereğince, Amasya Katı Atık Birliğinde meclis
üyesi olarak görev almak üzere, Belediye meclis üyeleri içerisinden 6 (altı) meclis üyesinin
belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
10- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Borçlanma” başlığı altındaki 68 inci maddesinin (d) ve (e)
bentlerinde belirtilen şartları yerine getirmek koşulu ile borçlanma yoluna gidilebileceği hüküm
altına alınmış olduğundan, bu hükümler doğrultusunda ilçemizde yapımı devam etmekte olan iş
ve yaşam merkezi inşaatının hızla tamamlanması ve diğer yatırımlar için; Belediye Kanunu’nun
18 inci maddesinin (d) bendi ve 15 inci maddesinin (i) bendi gereğince, aynı zamanda da en son
kesinleşen bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden

değerleme oranıyla artırılan miktarı aşmamak üzere, ilçemizde bulunan yerel bankalardan
ihtiyaç durumuna göre 3.000.000,00 TL’ye kadar 36 ay vade ile teminat mektubu alınması,
kredi alınması (kullanılması) veya BCH kredi limitinin açılması hususlarından herhangi
birisinin kullanılması için, Belediye Meclisince yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara
bağlanması.
11-12.07.2001 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.
12- 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 yapılmakta olan İş ve Yaşam Merkezindeki dükkan ve ofis niteliğindeki
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 onaylanan projelerine göre ihaleye
çıkartılarak, açık artırma usulü ile satışlarının yapılabilmesi, İlçemiz Nusratiye Mahallesinde
525 ada, 46 parsel numarasında 353,54 m2 yüzölçümlü, Nusratiye Mahallesinde 525 ada, 47
parsel numarasında 354,83 m2 yüzölçümlü, Kümbethatun Mahallesinde 851 ada, 23 parsel
numarasında 114,00 m2 yüzölçümlü, Kümbethatun Mahallesinde 852 ada, 19 parsel
numarasında 147,00 m2 yüzölçümlü taşımazlar ile ayrıca; 2981 sayılı İmar Affı Yasası, 3194
sayılı İmar Yasası’nın 18 inci maddesine göre gerçekleştirilen imar uygulaması sonucunda elde
edilen hisseli parseller, kadastro tesisinden gelen hisseli parseller, kamulaştırma sonrasında arta
kalan tarik fazlası durumundaki hisseli parseller ve Merzifon Belediyesi adına kayıtlı büyük bir
yüzölçüme sahip olmayan puça ve benzeri durumda olan gayrimenkullerin gerekli görülmesi
durumunda isteklilerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Meclisinin Görev ve
Yetkileri” başlığı altındaki 18.maddesinin (e) bendi hükümleri gereğince, 2019 yılı içerisinde
satışlarının yapılabilmesi konusunda satış yetkisi verilmesi hususunun görüşülerek karara
bağlanması.
13- İlçemiz Harmanlar Mahallesi Duayeri mevkiinde tapunun 26.27 Od pafta, 578 ada 2 parsel
numarasında bulunan 378,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkul sahibinin Belediye Başkanlığına
vermiş olduğu 28.02.2019 tarihli dilekçesi ile; imar planı değişikliği yapılması konusunda
Belediye Başkanlığına müracaatta bulunduklarını, ancak; bu başvurunun Belediye meclisinin
değerlendirmesine sunulmadan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.12.2017 tarih ve 3239
sayılı yazıları ile red edildiğini, red işleminin ardından Samsun 1. İdare Mahkemesine dava
açtıklarını, dava sonucunda Samsun 1. İdare Mahkemesinin 2018/171 Esas No ve 2018/1313
Karar No’lu Kararı ile “…imar planı değişikliği talebinin, Belediye meclisi tarafından
görüşülüp karara bağlanması gerekirken, Belediye meclisi yerine Merzifon Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü tarafından uygun bulunmadığına (reddedilmesine) ilişkin dava konusu
işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan
nedenlerle dava konusu işlemin iptaline…” karar verildiğini belirterek, söz konusu parselinin
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bulunduğu alanın, A-3 yapı nizamından A-5 yapı nizamına dönüştürülebilmesi için imar planı
değişikliği yapılması talebinde bulunduğundan, İmar Komisyonunca da değerlendirilen bu talep
ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması.
14- İlçemiz Bahçekent Köyü Köyaltı mevkiinde tapunun G34b15cb-G35a11da pafta, 956 parsel
numarasında bulunan 6775 m2 yüzölçümlü gayrimenkul sahibinin Belediye Başkanlığına vermiş
olduğu 20.02.2019 havale tarihli dilekçesi ile; gayrimenkulünün bulunduğu alanın mevcut imar
planında “Bakım ve Akaryakıt İstasyonu, LPG İstasyonu ve Servis İstasyonu, Günübirlik
Dinlenme ve Lokanta Tesis Alanı” içerisinde bulunduğunu ve planının mevcut olduğunu,
gayrimenkulünün bulunduğu alanın Belediyemize sunmuş olduğu taslak projeye uygun olarak
“Ticaret, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı”na dönüştürülmesi için bu alanda imar planı
değişikliği yapılması talebinde bulunduğundan, İmar Komisyonunca da değerlendirilen bu talep
ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması.
15- İlçemiz Kümbethatun (eski; Gazimahbub) Mahallesi Telbisler mevkiinde tapunun 30.27F
pafta, 570 ada 14 parsel numarasında bulunan 6297 m2 yüzölçümlü gayrimenkul sahibinin
Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 19.02.2019 havale tarihli dilekçesi ile; söz konusu
gayrimenkulünün 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bağ Bahçe Alanı içerisinde yer
aldığını, gayrimenkulünün bulunduğu alanın ticari amaçlı olarak kullanılmak üzere “Konut
Dışı Kentsel Çalışma Alanı” (K.D.K.Ç.A.)na dönüştürülebilmesi için söz konusu parselinin
bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunduğundan, İmar
Komisyonunca da değerlendirilen bu talep ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması.
16- İlçemiz Kümbethatun (eski; Gazimahbub) Mahallesi Telbisler mevkiinde tapunun 30.27F
pafta, 570 ada 13 parsel numarasında bulunan 2933 m2 yüzölçümlü gayrimenkule ait şirket
yetkilisinin Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 19.02.2019 tarihli dilekçesi ile; şirketleri adına
kayıtlı söz konusu gayrimenkullerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bağ Bahçe Alanı
içerisinde yer aldığını, gayrimenkullerinin bulunduğu alanın ticari amaçlı olarak kullanılmak
üzere “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” (K.D.K.Ç.A.)na dönüştürülebilmesi için söz konusu
parsellerinin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunduğundan, İmar
Komisyonunca da değerlendirilen bu talep ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması.
17- İlçemiz Gazimahbub Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli
koruma amaçlı revizyon imar planı, Belediye Meclisinin 05/07/2011 tarih ve 58/2011 sayılı
kararı gereğince onanmış bulunmaktadır. Daha sonra Samsun Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün Belediyemize göndermiş oldukları 25/01/2013 tarih ve 118 sayılı
yazıları ekindeki 16/01/2013 tarih ve 740 sayılı kurul kararında; İlçemiz Gazimahbub Mahallesi
Kentsel Sit Alanı içerisinde hazırlanan ve onanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon imar
planının; Samsun 1. İdare Mahkemesinin 09/10/2012 tarih ve Esas No:2011/1576-Karar
No:2012/1175 sayılı kararı gereğince iptal edildiğini, bu nedenle; Samsun Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından almış oldukları 28/07/2011 tarih ve 3180 sayılı
kurul kararının, söz konusu plan revizyonu ile ilgili kısmının iptal edilmiş olduğunu
belirtmişlerdir. Bu nedenle iptal kararı’nın dikkate alınarak, 1/1000 ölçekli Merzifon Kentsel Sit
Alanı Koruma Amaçlı İmar Planında, plan revizyonu yaptırılmasının uygun olduğuna, söz
konusu plan revizyonunun Belediyemiz tarafından bünyemizde şehir plancısı olmaması nedeni
ile, İller Bankası A.Ş. Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na veya serbest piyasada görev yapan şehir
ve bölge plancısına hazırlattırılması, hazırlattırılacak Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonunun
öncelikle İmar Çalışma Komisyonunca değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin ardından
konu ile ilgili plan ve evrakların, İmar Komisyonu Gerekçe Raporu ile birlikte görüşülmesine;
Belediye meclisinin 05.03.2013 tarih ve 59/2013 sayılı kararı gereğince karar verilmiştir. Bu
süreçte alan içerisinde bütüncül çalışmalara devam edilmiştir. Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin
09/10/2012 tarihli, 2011/1576 esas no ve 2012/1175 karar nolu kararının Belediyemiz tarafından
temyiz başvurusunda bulunulmak üzere T.C. Danıştay Başkanlığı’na sunulması sonucu, T.C.
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Danıştay Başkanlığı Altıncı Dairesi’nin 2013/4504 Esas No ve 2018/3598 karar nolu kararında,
kararın bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığı gerekçesi ile temyiz başvurusunun red
edilerek anılan kararın onanmasına karar verilmiştir. Alan içerisinde süreç devam ederken
çalışmalara devam edilmiş Katık Pazarı olarak anılan alanın kentsel revizyonu tamamlanmıştır.
Kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere belirtilen süreç içerisinde karar onanmış olup,
Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün Belediyemize göndermiş
oldukları 25/01/2013 tarih ve 118 sayılı yazıları ekindeki 16/01/2013 tarih ve 740 sayılı kurul
kararı doğrultusunda yapılacak işlemler ile ayrıca; aynı ada içerisinde yer alan Gazimahbub
Mahallesi 203 ada, 16 parsel sahibi tarafından imar durum belgesi (imar çapı) düzenlenmesine
ilişkin yapılan başvurunun değerlendirilmesi talep edilmiş olduğundan, İmar Komisyonunca da
değerlendirilen bu talep ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması.
18- İlçemiz Bahçecik Köyü Çaykenarı mevkiinde tapunun G34b15d pafta, 834 parsel
numarasında bulunan 57.913,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün bulunduğu alanda Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 17.12.2018 tarih ve 22564 sayılı yazısı ekinde yer alan Merzifon
Belediyesi Havacılık Çalışma Raporunda belirtilen yüksekliği geçmemek ve Emsal (E)ında aynı
kalmak kaydı ile imar planı değişikliği yapılmasına; Belediye meclisinin 05.03.2019 tarih ve
40/2019 sayılı kararı gereğince karar verilmiş olup, karar doğrultusunda (A) grubu yeterlilik
belgesine sahip şehir plancısı Abdurrahim ULUSOY ve şehir plancısı Gizem KARAKAŞ
YILMAZ tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftalarının
onaylanması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
19- İlçemiz Sofular Mahallesi Hıdırlık mevkiinde tapunun 26.33 III pafta, 13 ada 34 parsel
numarasında bulunan 10.308,36 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün bulunduğu alanda Emsal (E)ın
aynı kalmak kaydı ile hmax=24,50 mt olacak şekilde imar planı değişikliği yapılmasına; Belediye
meclisinin 05.03.2019 tarih ve 41/2019 sayılı kararı gereğince karar verilmiş olup, karar
doğrultusunda (A) grubu yeterlilik belgesine sahip şehir plancısı Abdurrahim ULUSOY ve şehir
plancısı Gizem KARAKAŞ YILMAZ tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği paftalarının onaylanması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
20- Aksa Tokat-Amasya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan talep doğrultusunda;
Merzifon şehir içi doğalgaz dağıtım projesi çerçevesinde, uygulama projelerinde bulunan bölge
regülatörü istasyonları, vana odaları ve doğalgaz boru hatlarının, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası
Kanunu’nun İkinci bölümünde yer alan Diğer Hükümler, Değiştirilen, Kaldırılan ve
Uygulanmayacak Hükümler ile ilgili 12. maddesinin (e) bendi gereğince imar planı paftalarına
işlenmesi için, imar planı paftalarında bu yönde değişiklik yapılmasına; Belediye meclisinin
05.03.2019 tarih ve 45/2019 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.
21- 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 planında; kısmen “konut alanı” kısmen “konut + ticaret alanı”nda yer almaktadır.
Bu durum karşısında, yapıların bir çoğunun planda yapılan yol düzenlemesi sonrasında yolda
kalması, yol düzenlemesinin mevcut dokular dikkate alınmadan yapılması ve mülk sahipleri
açısından mağduriyet oluşturmasından dolayı, Sucu ve Öncül sokak yol akslarının yeniden
düzenlenmesi amacıyla imar planı değişikliği yapılmasına ve bu alanlarla ilgili hazırlattırılan
imar planı değişikliği paftalarının onanmasına; Belediye meclisinin 06.11.2018 tarih ve 142/2018
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
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incelemenin ardından, Belediye Başkanlığına göndermiş oldukları 22.03.2019 tarih ve E.3299
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.

22- İlçemiz Hocasüleyman Mahallesi Şair Nedim sokağa ve kesişiminde yer alan
mevcuttaki sokak akslarına cephe veren 400 ada 1, 2, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 40, 46 ve
47 nolu parsellerin bulunduğu alanın sokak yol akslarının yeniden düzenlenmesi
amacıyla, 400 ada içerisinde yer alan söz konusu parsellerin bulunduğu alanda imar
planı değişikliği yapılmasına ve bu alanlarla ilgili hazırlattırılan imar planı değişikliği
paftalarının onanmasına; Belediye meclisinin 02.01.2019 tarih ve 17/2019 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 22.03.2019 tarih ve E.3299
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.

Alp KARGI
Belediye Başkanı
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