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1- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereğince;
Belediyemizde uygulanmakta olan gelir tarifesindeki vergi, harç ve ücretlerle ilgili tarifeye esas
olmak ve 2010 yılı 1 nci altı aylık dönemde uygulanmak üzere, daha önce meclisimiz tarafından
seçilmiĢ bulunan gelir tarife komisyonunun hazırlamıĢ oldukları ücretler ile ilgili tarife çizelgesi
üzerinde, meclisimiz tarafından madde madde yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; gelir
tarifesinin 4 ncü sahifesinde yer alan” S” PLAKALI ÖZEL SERVĠS ARAÇLARI RUHSAT
HARCI” baĢlıklı
1- Büyük Otobüsler için Komisyonca belirlenen 250,00 TL harcın 300,00 TL.
2- Küçük Otobüsler için Komisyonca belirlenen 150,00 TL harcın 200,00 TL
3- Minibüsler için Komisyonca belirlenen 100,00 TL harcın 150,00 TL. olarak uygulanması için,
Gelir tarifesinin 5 nci sahifesinde yer alan ĠÇME SUYU ÜCRETĠ baĢlıklı tarifenin 12 nci
maddesinde yer alan “Amasya- Merzifon Havaalanına Uygulanacak Ġçme Su Bedeli” için
Komisyonca belirlenen
Aylık 800 Ton suya kadar barem uygulamadan beher ton su için 3,30 TL. ifadesindeki su sarfiyat
kısmının 800 Ton yerine “ 500 Ton” olarak
Aylık 800 Ton sudan fazlası için 5,50 TL. ifadesindeki su sarfiyat kısmının 800 Ton yerine “ 500
Ton” olarak uygulanması için,
Gelir tarifesinin 5 nci sahifesinde yer alan ĠÇME SUYU ÜCRETĠ baĢlıklı tarifenin 14 ncü
maddesinde yer alan “ihbarnamelerde belirtilen tariflerde ödenmeyen su bedellerinde aylık %3
gecikme faizi alınır” ifadesindeki aylık % 3 gecikme faizi oranının” aylık % 1,95 gecikme faizi “
uygulanması için gerekli değiĢikliğin yapılmasına, gelir tarifesinde yer alan diğer vergi, resim, harç
ve ücretlerde hiçbir değiĢiklik yapılmadan, gelir tarife komisyonunun tespit etmiĢ olduğu Ģekliyle ve
meclisimize sunulan komisyon raporu doğrultusunda uygun olduğu tespit edildiğinden, bu Ģekilde
kabul edilmesine ve 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere aynen uygulanmasına, oy birliği ile
karar verilmiĢtir.
2- Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listelerde mevkii, pafta, ada, parsel ve yüzölçümleri belirtilen
gayrimenkuller, yoldan ihdas ve tarik fazlası durumundaki gayrimenkuller ile yılı içerisinde edinilen
gayrimenkullerin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin

(e) bendi hükümleri gereğince, 2010 yılı içerisinde BaĢkanlık Makamının gerekli görmesi halinde
encümen kararı ile satıĢının veya takasının yapılmasının uygun olduğuna, yine BaĢkanlık Makamının
gerekli göreceği gayrimenkullerin, encümen kararı ile Merzifon Belediyesi adına 2010 yılı içerisinde
satın alınmasının uygun olduğuna, yukarıda belirtildiği üzere gayrimenkul satıĢı, takası ve
gayrimenkul alımı konularında Belediye Encümenine yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18 nci maddesinin (e) bendi hükümleri gereğince, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
3- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan asfalt plentinin ekonomik ömrü dolmuĢ
olduğundan, sık sık arıza yapmakta, yedek parçası bulunamamakta ve bu durum ise iĢlerin
aksamasına sebebiyet vermektedir.
Fen ĠĢleri Müdürlüğünce yürütülmekte olan asfalt çalıĢmalarının aksatılmadan, zamanında ve
proğram dahilinde yürütülebilmesi için, 1 adet asfalt plenti alınmasına ihtiyaç duyulmuĢtur.
Ġhtiyaçlı bulunan yüksek teknik özelliklere ve kapasiteye sahip, önümüzdeki 30-35 yıl için
kullanılması hedeflenen 1 adet asfalt plentinin; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin
(d) bendi ve 15 nci maddesinin (i) bendi gereğince alınmasının uygun olduğuna, gerekli olan 1 adet
asfalt plentinin alınabilmesi için, Ġller Bankasından 1.000.000,00 TL’ye kadar kredi kullanılmasının
uygun görüldüğüne, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi,
resim, harç, ücret v.s. ödemelerin, teminat olarak gösterilen Belediyemiz gelirlerinden
karĢılanmasını, kredi teminatına konu gelirlerden krediye iliĢkin ödemelerin karĢılanamaması
durumunda krediden kaynaklanacak geri ödemelerin Ġller Bankası’nca dağıtılan paylardan
Belediyemize düĢen miktarın tamamından ve diğer tüm gelirlerimizden kredi geri ödemeleri
tamamlanıncaya kadar mahsup edilmesini kabul ve teyit eder, her ne sebeple olursa olsun, kredi
teminatına konu gelirlerimizin tamamının kredi taksitlerimizi karĢılayamaması halinde kredi
taksitlerinin Belediyemizin diğer gelir ve ticari menkul ve gayrimenkul mallarından tahsiline Ġller
Bankası’nın yetkili olduğunun kabul ve taahhüt edilmesine, 1 adet asfalt plentinin, Ġller Bankasından
kredi kullanımı ile alınması yönünde, Merzifon Belediye BaĢkanlığının borçlandırılması konusunda,
Belediye BaĢkanı M.Kadri AYDINLI’ ya meclisimiz tarafından yetki verilmesine, banka kredi
iĢlemleri sırasında gerek bankaca, gerekse noter tarafından belirlenecek esas ve Ģartlar doğrultusunda
resmi evrak, belge, maktu karar ve sözleĢmeleri imzalamak üzere Belediye BaĢkanı M.Kadri
AYDINLI’nın görevli ve yetkili kılınmasına, 5393 sayılı Yasanın 23 ncü maddesi gereğince Mülki
Ġdare Amirinin tasdikine sunulmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin (d) bendi,
15 nci maddesinin (i) bendi, 68 nci maddesinin (d) ve (e) bendi hükümleri gereğince, oy birliği ile
karar verilmiĢtir.
4- Ġlçemiz Mahzen Mahallesi Garipler mevkiinde tapunun 26.27.Çc pafta,872 ada 30 nolu parselde
bulunan 446.00 m2 yüzölçümlü gayrimenkul Erdal PAÇACIOĞLU adına kayıtlı olup, gayrimenkul
sahibi Erdal PAÇACIOĞLU’nun Belediye BaĢkanlığına vermiĢ olduğu 21/10/2009 tarihli dilekçesi
ile gayrimenkulünün imar durumunun önceki yıllarda hazırlanmıĢ olan uygulama imar planında 5 kat
ruhsat almaya elveriĢli iken, mevcut ta uygulanmakta olan,1/1000 ölçekli uygulama imar planında
ise,3 kat’a düĢürüldüğünü ve ayrık nizam 3 kat konut alanı içerisinde yer aldığını, oysa; arsası
üzerine inĢaat yapmak istediğini, arsasının doğu ve kuzeyinde bulunan gayrimenkuller üzerinde 4
katlı binaların mevcut olduğunu, çevre estetiğinin sağlanması ve görsel cephe siluetinin uyumlu hale
getirilebilmesi amacıyla, bu emsal durumun göz önünde bulundurularak gayrimenkulünün
bulunduğu alanın; ayrık nizam 3 kat konut alanından ayrık nizam 4 kat konut alanına
dönüĢtürülebilmesi için, kat artırımına iliĢkin imar planı değiĢikliği yapılması talebinde
bulunduğundan, bu talebe iliĢkin hususlar Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca mahallinde ve imar
mevzuatına göre değerlendirilmiĢ olup, Ġmar ÇalıĢma Komisyon Raporu ve imar planı üzerinde
meclisimizce yapılan inceleme neticesinde; Ġmar Planı Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara
Dair Yönetmelik’ in 21 nci maddesinde” Zorunluluk olmadıkça plan değiĢikliği yapılamaz” hükmü
yer aldığından, bu hüküm ile ayrıca Ġmar Planı Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara Dair
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Yönetmelik’ in 23 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına göre artan katın ihtiyacı olan sosyal donatı alanının
aynı bölgeden karĢılanması gerektiği, ancak; bu güzergahtaki artan katın ihtiyacı olan yeĢil alanın bu
bölgeden karĢılanmasının mümkün olmadığı tespit edilmiĢ, ayrıca; lokal olarak parsel bazında
yapılacak kat artırımına iliĢkin imar planı değiĢikliği durumunda ise, yapılaĢması tamamlanan bu
bölgedeki diğer parsellere emsal teĢkil edecek olumsuz bir durumun meydana geleceği göz önünde
bulundurularak, bu gerekçeler dikkate alınarak, Ġlçemiz Mahzen Mahallesi Garipler mevkiinde
tapunun 26.27.Çc pafta, 872 ada 30 nolu gayrimenkulün bulunduğu alanla ilgili, kat artırımına iliĢkin
imar planı değiĢikliği talebinin uygun görülmeyerek bu talebin reddine, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ile
bu kanuna dayanılarak çıkartılan Ġmar Planı Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara Dair
Yönetmelik’ in 21 ve 23 ncü maddesi ile diğer ilgili madde hükümlerine uyularak, oy birliği ile karar
verilmiĢtir.
5- Ġlçemiz Gökçebağ Köyü Ören mevkiinde tapunun G35 a.11b.11c pafta,94,95 ve 1517 nolu
parselde bulunan 32.053 m2 yüzölçümlü gayrimenkuller Usta Un Gıda Motorlu araçlar Turizm
San.A.ġ. adına kayıtlı olup,gayrimenkul sahipleri Usta Un Gıda Motorlu araçlar Turizm San.A.ġ.
yetkililerinin Belediye BaĢkanlığına vermiĢ oldukları 28.02/2008 tarihli dilekçeleri ile,1517 nolu
parselde kayıtlı gayrimenkulleri üzerinde Som Un Fabrikasının mevcut olduğunu,un fabrikası
alanına 94 ve 95 nolu parsellerin geliĢme alanı olarak dahil edilebilmesi için, 94 ve 95 nolu
parsellerin bulunduğu alana ilave mevzii imar planı hazırlattırabilmeleri için talepte
bulunduklarından,bu talep doğrultusunda söz konusu parseller için ilave mevzii imar planı
hazırlattırabilmeleri konusunda herhangi bir sakıncanın bulunup bulunmadığı yönünde ,kamu kurum
ve kuruluĢlarına Belediyemiz tarafından yazılı görüĢ sorulmuĢ,kamu kurum ve kuruluĢlarından gelen
cevabi görüĢ yazılarının ayrıntılı bir Ģekilde değerlendirilmesi gerektiğinden, bu talebe iliĢkin
hususlar Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca mahallinde ve imar mevzuatına göre değerlendirilmiĢ olup;
Ġmar ÇalıĢma Komisyon Raporu, kamu kurum ve kuruluĢlarından gelen görüĢ yazıları ve imar planı
üzerinde meclisimizce yapılan inceleme neticesinde; kamu kurum ve kuruluĢlarından uygun görüĢ
verildiği, ancak; Ġl Tarım Müdürlüğünün 29/09/2009 tarih ve 5739 sayılı yazılarında, 95 nolu
parselin tarım dıĢına çıkarılması (tarım dıĢı kullanımı) uygun görülmemiĢ, sadece 94 nolu parselin un
fabrikasının geliĢme alanı olarak tarım dıĢı kullanımı uygun görüldüğünden, ayrıca 5 nci Ana Jet Üs
Komutanlığının 16/09/2008 tarih ve Des.Grp.6101-18932-08 / Ġst.Bkm.Tb.Hrk.Pl ve ĠĢ Kont.sayılı
yazılarında belirtildiği üzere, söz konusu alanda her türlü inĢaat, tadilat v.b. faaliyete baĢlanmadan
önce, 5 nci Ana Jet Üs Komutanlığından, mania kriterlerine göre yükseklik Ģartının sağlanıp
sağlanmaması ile ilgili tespitin yaptırılması ve bu konuda gerekli izinin alınması kaydı ile, ilave
mevzii imar planı talebinde bulunulan parseller içerisinden sadece G35a.11b.11c pafta 94 nolu
parselin, un fabrikasının geliĢme alanı olarak dahil edilebilmesine yönelik, 94 nolu parselin
bulunduğu alan için ilave mevzii imar planı yaptırılmasının uygun olduğuna, 1/1000 ölçekli ilave
mevzii imar planının mülk sahipleri tarafından serbest piyasada görev yapan Ģehir ve bölge
plancısına hazırlattırılarak, onay için daha sonra toplanacak olan Belediye Meclisi toplantısına
sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
6- Ġlçemiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Acıkır mevkiinde tapunun 26.24.0. pafta,285 ada,9 nolu
parselde bulunan 35.750 m2 yüzölçümlü gayrimenkul Yılmaz Can Hayvancılık Gıda Yem ĠnĢaat
Mobilya Otomotiv San.Tic.Ltd.ġti. adına kayıtlı olup, gayrimenkul sahipleri Yılmaz Can
Hayvancılık Gıda Yem ĠnĢaat Mobilya Otomotiv San.Tic.Ltd.ġti.yetkililerinin Belediye
BaĢkanlığına vermiĢ oldukları 01/10/2009 tarihli dilekçeleri ile,söz konusu gayrimenkulleri üzerine
Tavuk üretim çiftliği yaptırabilmeleri için mevzii imar planı hazırlattırabilmeleri yönünde talepte
bulunduklarından, bu talebe iliĢkin hususlar Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca mahallinde ve imar
mevzuatına göre değerlendirilmiĢ olup; Ġmar ÇalıĢma Komisyon Raporu ve imar planı üzerinde
meclisimizce yapılan inceleme neticesinde; söz konusu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Acıkır
mevkiinde tapunun 26.24.O. pafta, 285 ada 9 nolu parselde bulunan 35.750 m2 yüzölçümlü
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gayrimenkul üzerine Tavuk üretim çiftliği yaptırılabilmesi için, mevzii imar planı hazırlattırılması
talebine iliĢkin olarak öncelikle; ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından, bu tesisin yapımında herhangi
bir sakıncanın bulunup bulunmadığı konusunda yazılı görüĢ alınmasına, ilgili kamu kurum ve
kuruluĢlarının tümünden uygun görüĢ gelmesi durumunda, konunun öncelikle Ġmar ÇalıĢma
Komisyonunda tekrar değerlendirilmesine, yapılacak değerlendirmeye iliĢkin hazırlanacak Ġmar
Komisyonu Gerekçe Raporunun görüĢülmek üzere, daha sonra toplanacak olan Belediye Meclisi
toplantısına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
7- Ġlçemiz Hacıhasan Mahallesi Sulu mevkiinde tapunun 30.27 K (FOLYE) pafta, 1084 ada 5 nolu
parselde bulunan 6.209 m2 yüzölçümlü gayrimenkul Burak AZAT adına kayıtlı olup, gayrimenkul
sahibi Burak AZAT’ ın Belediye BaĢkanlığına vermiĢ olduğu 23/10/2009 tarihli dilekçesi ile,
gayrimenkulünün bulunduğu alana; tarımsal depolama, akaryakıt istasyonu ve LPG tesisleri, turizm
amaçlı açık yüzme havuzu, botanik çay bahçesi, lokanta ve dinlenme tesisleri yaptırabilmesi için
mevzii imar planı hazırlattırılması talebinde bulunduğundan, bu talebe iliĢkin hususlar Ġmar ÇalıĢma
Komisyonunca mahallinde ve imar mevzuatına göre değerlendirilmiĢ olup, Ġmar ÇalıĢma Komisyon
Raporu ve imar planı üzerinde meclisimizce yapılan inceleme neticesinde; söz konusu Hacıhasan
Mahallesi Sulu mevkiinde tapunun 30.27 K (FOLYE) pafta, 1084 ada 5 nolu parselde bulunan 6.209
m2 yüzölçümlü gayrimenkulün bulunduğu alana; tarımsal depolama, akaryakıt istasyonu ve LPG
tesisleri, turizm amaçlı açık yüzme havuzu, botanik çay bahçesi, lokanta ve dinlenme tesisleri
yaptırılabilmesi için, mevzii imar planı hazırlattırılması talebine iliĢkin olarak öncelikle; ilgili kamu
kurum ve kuruluĢlarından, bu tesislerin yapımında herhangi bir sakıncanın bulunup bulunmadığı
konusunda yazılı görüĢ alınmasına, ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarının tümünden uygun görüĢ
gelmesi durumunda, konunun öncelikle Ġmar ÇalıĢma Komisyonunda tekrar değerlendirilmesine,
yapılacak değerlendirmeye iliĢkin hazırlanacak Ġmar Komisyonu Gerekçe Raporunun görüĢülmek
üzere, daha sonra toplanacak olan Belediye Meclisi toplantısına sunulmasına, Meclis üyesi Mustafa
GÜNDÜZ’ ün karĢı oyu, toplantıya katılan diğer üyelerin olumlu oyları doğrultusunda, oy çokluğu
ile kabul edilmiĢtir.
8- Ġlçemiz Sofular Mahallesinde tapunun G34b.15a.1d. pafta, 54 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 55 ada
1,2 ve 3 nolu parseller üzerine, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından, dar gelirli
vatandaĢlarımıza yönelik toplu konut yapımına baĢlanacaktır. T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi
BaĢkanlığının, Belediyemize göndermiĢ oldukları 26/11/2009 tarih ve B.O2.1.KNT.O.18.01.145.02
(05.04)-1812-72284 sayılı yazıları ile; söz konusu imar planı dıĢında bulunan konut yapılacak
parsellere ait, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planının
hazırlanmıĢ olduğunu, iliĢikte 4 takım halinde hazırlattırılan uygulama imar planının, Belediye
Meclisince değerlendirilerek, uygun görülmesi durumunda onaylanması için talepte bulunulmuĢtur.
Konu ile ilgili meclisimiz tarafından imar mevzuatına göre kapsamlı bir Ģekilde yapılan
değerlendirme neticesinde; Ġlçemiz Sofular Mahallesinde tapunun G34b.15a.1d. pafta, 54 ada 1 ve 2
nolu parseller ile 55 ada 1,2 ve 3 nolu parseller üzerine, dar gelirli vatandaĢlarımıza yönelik
yapılacak toplu konutlar için, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından hazırlattırılan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planının; gerek 3194 sayılı Ġmar Yasası, gerekse bu yasa hükümlerine dayanılarak
çıkartılan Yönetmelik ve mevzuat hükümleri doğrultusunda, uygun olarak hazırlanmıĢ olduğu ayrıca
tüm kriterlerinin yerinde ve isabetli konulduğu tespit edildiğinden aynen onaylanmasına, 3194 sayılı
Ġmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
9- 4 ncü 5 yıllık Ġmar ÇalıĢma Proğramı 31/12/2009 tarihi itibariyle sona ereceğinden, 01/01/2010 –
31/12/2014 tarihlerini kapsayacak olan 5 nci 5 yıllık Ġmar ÇalıĢma Proğramı hazırlanmıĢ
bulunmaktadır. Önümüzdeki 5 yıl için hazırlanmıĢ olan Ġmar ÇalıĢma Proğramında, 4 ncü 5 yıllık
Ġmar ÇalıĢma Proğramında yer alıpta, o süreç içerisinde uygulamaya geçirilemeyen bölgeler ile yeni
belirlenen bölgelere ait düzenleme ve kamulaĢtırma proğramları öncelik sırasına göre yer almaktadır.
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01/01/2010 – 31/12/2014 tarihlerini kapsayacak olan ilçemizin 5 nci 5 yıllık Ġmar ÇalıĢma
Proğramı üzerinde, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 10 ncu maddesi hükümlerine göre meclisimizce
yapılan inceleme neticesinde;

BEŞ YILLIK İMAR ÇALIŞMA PROĞRAMININ
===================================
KONULAN
BAŞ.TAR.
ÖDENEĞİN
YILI
======== ==========
2010
01/01/2010

BİTİŞ TAR. ÖNCELİK
NUMARASI
==========
31/12/2010

2010

01/01/2010

31/12/2010

2010

01/01/2010

2010

KONUSU

====
==========
1
KAMULAŞTIRMA

MAHALLE
CAD.SOK.

ADA
NO

========
CUMH.CD.
MEYDAN
ALANI

TAHMİNİ
ÖDENEĞİ
(TL)
====
==========
198 2.804.000,00
216

2

KAMULAŞTIRMA

HACIHASAN
MAH.SİVAS
LI TİLKİ
SOKAK

31/12/2010

3

KAMULAŞTIRMA

YENİ MAH. 1342 1.090.013,90
TOPRAKLIK 1345
MEV.OYUN 1348
ALANI PARK

01/01/2010

31/12/2010

4

DÜZENLEME

KÜMBETHAT 264
MAH.MEZA.
KARŞ-DEPO
LAMA-ALANI

70.000,00

2010

01/01/2010

31/12/2010

5

DÜZENLEME

TAVŞAN MH. 436
ŞİŞLİ SOK. 442
447
492
807
808

42.363,00

2010

01/01/2010

31/12/2010

6

KAMULAŞTIRMA

TAVŞAN MH. 436
ŞİŞLİ SOK. 442
447
492
807
808

189.041,00

2011

01/01/2011

31/12/2011

7

KAMULAŞTIRMA

BAĞ.BAŞI
MH.İLKÖĞ
ALANI.

874
1433

176.053,20

2011

01/01/2011

31/12/2011

8

DÜZENLEME

HOCASÜL.
MH.SİNEMA
CİN SOK.

399
400

39.893,00

5

250
254
256
258
259
437

301.693,20

2011

01/01/2011

31/12/2011

9 KAMULAŞTIRMA

HOCASÜL.
MH.SİNEMA
CİN SOK.

399
400

186.677,00

2011

01/01/2011

31/12/2011

10

DÜZENLEME

YUNUSEMRE
MH.YILDIZ
CAM.TRAFO
BİN.ARASI

1152

128.000,00

2012

01/01/2012

31/12/2012

11

DÜZENLEME

BAHÇ.EVL.
MH.TAHAYALÇINÇAĞLAR SK

552
783
901

12.500,00

2012

01/01/2012

31/12/2012

12

DÜZENLEME

BUĞDAYLI
MH.

673
674
899
900
1092
1093
1096

131.000,00

2013

01/01/2013

31/12/2013

13

KAMULAŞTIRMA

HACIHAS.
MH.İNİŞ
SOKAK

438
439

60.329,27

2013

01/01/2013

31/12/2013

14

DÜZENLEME

BAĞLARBAŞI MH.

423
424

29.615,00

2014

01/01/2014

31/12/2014

15

DÜZENLEME

GAZİMAH
204
BUB MH.
KANDİLLİ SK.

28.674,00

2014

01/01/2014

31/12/2014

16

KAMULAŞTIRMA

GAZİMAH
BUB MH.
KANDİLLİ
SOK.

204

31.568,20

2014

01/01/2014

31/12/2014

17

DÜZENLEME

HACIBALI
MAH.

24
79
80
81
86
87
88
89
90
91
97
98
99
100
101
102
103
105

95.250,00

meclisimize sunulan ve 01/01/2010 tarihinde baĢlayıp, 31/12/2014 tarihinde bitecek olan 5 nci 5
yıllık Ġmar ÇalıĢma Proğramının, yukarıda belirtildiği üzere yasa ve yönetmelik hükümlerine göre
6

uygun olarak hazırlandığı, düzenleme ve kamulaĢtırma iĢlemlerine ait tahmini ödeneklerin tam ve
isabetli konulduğu, Ġlçemizin geliĢmesi bakımından öncelik sıralarının isabetli belirlendiği tespit
edildiğinden; düzenleme ve kamulaĢtırma iĢlemlerine dair hazırlanan yukarıda açıklanan, ayrıca ekli
listeler halinde meclisimize sunulan 01/01/2010 – 31/12/2014 tarihlerini kapsayacak düzenleme ve
kamulaĢtırma çalıĢmalarının aynen kabulüne, 5 nci 5 yıllık Ġmar ÇalıĢma Proğramına alınmasına ve
onaylanmasına, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 10 ncu maddesi hükümlerine uyularak, oy birliği ile
karar verilmiĢtir.

M.Kadri AYDINLI
Belediye Başkanı

Mustafa ÇETİN
Meclis Katibi
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Metin YURDUSEVEN
Meclis Katibi

