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saylı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hitkiimleri gereğince;
Belediyemizde uygulanmakta olan gelir tarifesindeki verğ, harç ve ücretlerle ilgili tarifeYe esas
olmak ve 202l yli 2 nci 6 aylık dönemde uygutanmak uzere, deha önce meclisimiz uıafindan
seçilmiş bulunan gelir tarife komisyonunun hazırlamış olduklan ücretler ile ilgili tarife Çizelgesi
tlr"'""aİ, meclisimiz taıafından madde madde yapılan tetkik ve inceleme sonucunda; gelir
tarife komisyonunca belirlenen lçme Suyu Ücreti başlıklı 10 nolu tarifede yer alan, meskenler
ve ticaıethaneleıe ait mekanik ve kartlr su sayaçlan tarafından sarf edilecek içme _suyu
ücretlerine yapılan artş, meclis üyesi Hakan DÜL'GE& Sefdaı DEMİR, Büşra GENÇDOĞAN,
Faruk KAPL^N, Meıih üNsAl;Hikmet özDEMlR, z€ki DİKMEN, Mehmet CANİK, özcan
KILCI ve Asım MEÇ talafindan uygun görülmemiş ve adı geçen meclis üyeleri, l0 nolu
taıifenin bu bölilmleri için karşı (red) oyu kullanmışlardır.
l0 nolu tarifeııin bu bölümlerinin haricinde, gelir tarife komisyon raporunda öngörülen ve
tarife çizelgesine de komisyon karan olarak yazılmış bulunan diğer değşikliklerin, toplantıya
katılan tiım meclis üyeleriıniz taıafindan yerinde ve isabetlİ konulmuş oİduğu tespİt edilıniŞ,
yine düa önce komisyonca beliılenen fakat; şu an değişiklik tarifesi içerisinde yer almayan ve
2O2l yü 2 nci 6 ayl* dönem için herhangi bir artış öngöriilmeyen tarife fiyatlannda da
herhangi bir değişikliğe gidilıneden mevcut haliyle uygulanması gerektiğ tiim meclis
üyelerimiz tarafindan teşit edilmiş olduğundan, gelir tarifesinde başka hiç bir değişikliğe
gidilıneksizin, yukarıda belirlendiği şekliyle kabul edilmesi ve tarifenin 01.07.2021 tarihindeıı
ğeçeıli olımak tızere aynen uygulanması, meclis üyesi; Hakan DÜLGER, Serdaı DEMh, Büşra
ĞuNçooĞaN, Faruk KAPLAN, Melih ÜNSAL, Hikmet ÖZDElvdF., Zeki DIKMEN,
Mehmet CANİK, Özcan KILCI ve Asım i!(EÇ'in, l0 nolu tarifenin yukanda açıklanan
boltlınleri ile ilgili içme suyu ücretleri aruşına karşı (red) oyu toplantıya katılan belediye
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başkanı (meclis başkanı) ve diğer meclis üyelerinin gelir tarife komisyonunun belirlemiş olduğu
tifun tarife değşikliğine olı,mlu ftabul) oylan doğultusunda oy çokluğu ile kabul edilniŞir.

2-

5393 saylı Belediye Kanunu'nrm l4.maddesi, 633l sayılı İş Sağlıg ve Güvenliği
Kanunu'nun 3l.maddesi, 657 saylı Devlet Memurlan Kanunu'nun l9l.maddesi, Gebe ve
Emziren Kadınlann Çalıştınlrna Şaıtlarıyla Emzinne Odalan ve Çocuk Bakrm Yurtlanna Dair
Yönemelik ile Toplu İş Sözleşmesi hükitmlerine göre Belediyelere verilen yetkiler
doğultusunda; Merzifon Belediyesi tarafından çocukların bakımlannı gerçekleştiımelç
bedensel ve ruhsal sağıklann korumak ve geli$irınelç temel beceri alışkanhkları kazaııdırrıak
ve sosyalleşme becerilerini artırmak amacıyla, T.C. Merzifon Belediyesi Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Mitdiiflüğü bünyesinde çocuk giindilz bakımevleri açılınasına ihtiyaç duyulınuştur.
Bu nedenle; açılması uygun göriilen çocuk gilndtiz bakımevlerindeki; hizınetin tür ve
niteliğini, kıuuluş, yönetim, eğitim, denetim ve işleyişine dair esaslar ile burada görev alacak
personelin görev, yetki ve sorumluluklannı belirlemek ilzere * T.C. Meızifon Belediyesi Çocuk

Giindiız Bak mevleri Çalışma usul ve Esaslan Hakkında yönetınelik" hazıılanardk,
onaylanmak iizere meclisimize sııııulmuş bulunmaktadır.

5393 saylı Belediye Kanunu'nun l4.maddesi, 633l sayılı İş Sağığı ve Güvenliği
Kanunu'nun 3l.maddesi, 657 saylı Devlet Memurlan Kanunu'nm l9l.maddesi, Gebe ve
Emziren Kaduılann Çalıştınlma Şartlanyla Emzirme Odalan ve Çocuk Bakrm Yurtlarına Dair
yönetnelik ile Toplu İş sözleşmesi hiikümlerine göre Belediyelere verilen yetkiler
doğultusunda Belediyemizce hazırlanarı ve 4l (kırkbir) maddeden oluşan "T.C. Merzifon
Beiediyesi Çocuk Giındİİz Bakrmevleri Çahşma Usul ve Esaslan Hakkında YönetneliP,
hiikümleri itzerinde meclisimizce madde madde yapılan inceleme sonucunda; hazırlanan
Yönetnıeliğin; Yasa, Yönetnelik ve mevzuat hiikiimlerine uygun olarak hazrlandığ,
çocuklann bakırrilannı gerç€kleştirmeye, bedensel ve rıılısal sğıklannı korumaya ve
gelişirmeye, sosyalleşme becerilerini artrmay4 çocuklara temel ve beceri ahşkanl*ları
kazaııürmaya yönelik olarak çok önemli katkılaı sağayacağ anlaşıldığndan ve herhangi bir
olumsuz yöniintin bulunmaüğı göriildüğilnden, Basın Yayın ve Hdkla llişkİleı Müdiirlüğtlnce
hazırlanan, meclisimize sunulan ve 41 (kırkbir) maddeden oluşan "T.C. Merzifon Belediyesi
yönetmelik" hükümlefi
çocuk GtındlD Bakrmevleri Çalşma usul ve Esaslan Hakkında
iizerinde hiç bir değişiklik yapılmadan mecisimize sunulmuş olduğu haliyle 5393 sayılı
Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetkileri ve imtiyazlan" başlığ altındaki l5.maddesinin
birinci fikrasının o) b€ndi ile "Meclisin Görev ve Yetkileri" başlığ altındaki l8.maddesinin
birinci fikrasının (m) bendi hükUmleri gereğince aynen onaylanmasın4 meclisimizce
onaylınarı söz konusu Yönetneliğin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdaıeler Genel Müdilrlüğilntlm
O'l,lO6t2OO7 tarih ve 14645 sayılı genelgesi doğultusunda 30ll sayılı Kanun'un 2.ınaddesi
uyannca malıallinde çıkan gazete veya diğer yayın yollan ile ilan edilmesine, ilan stiresi
sonunda yüritlüğe konulmasına ve uygulanmas,na, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 ifuıcü
maddesi,633l sayıh İş Sğığı ve Güvenliği Kanunu'un 3l inci maddesi,657 sayılı Devlet
Memurlan Kanunu'nun l9l inci maddesi, 3011 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi, Gebe ve
Emziren Kadınların Çalışnlma Şartlanyla Emzirme Odalan ve Çocuk Bakım Yurtlanna Dair
Yönetmelik ile Toplu İş Sözleşmesi hiikiirnlerine uyularatq oy birliğ ile karaı verilmiŞir.
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Belediye meclisinin 03.04 .20|2 tarıhve 42l20l2 sayıh karan ile onaylanan Merzifon İlave
ve Revizyon Uygulama İmar Plaru Plan Notlannın 42.maddesinde 'Bağ Büçe Alanlannda
@.B.A.) min. ifraz koşulu: l 500 m2 dir. l500 m2 nin altında kalan parseller içh, toplam inşaat
alanı (KAKS) l50 m2, maksimum kat yüksektiği 6.50 m.(2 ka|, 1500 m2 nin üzeriııdeki
parseller için 0.t0 eınsal verilerek, yapı taban alanı azami l50 m2, maksimum kat yiiksekligi
6.50 m.(2 kat) olacaktır." hilkmü yer almaktadır.
Bu maddenin, mevcut adalarda farklı uygulamalara sebebiyet vermesi nederıi ile
uygulama suasında çeşitli sorunlar yaşanmaktadrı.
Bu sorunlann ortadan kaldınlarak, uygulamada birliğn sağanma.sı bakımından, imar
planı plan notlanıın 42.maddesinde değişiklik yapılrnası talebinde bulunulmuştuı.
Bu talebe ilişkin hususlar öncelikle Belediyemiz şehir plancısı tarafindan 3 l94 saylı İmar
Kanrınu 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete'de yayır anaıı Mekansal Plaı_lar
Yapm Yönetneliğ ve 03.07.2017 tarih ve 30l13 sayılı Resmi Gazete'de yayunlanan Planlı
Alanlar lmar Yönetneliğ hiikiimlerine göre incelenmiş, şehir plancısı ha.arlaınış olduğu
2| .O5 .2O2| tarıh ve 061202l nolu toplantıya ilişkin uznan raporurıu İmar İhtisas Komisyonuna
sunmuş olup, İınaı İlıtisas Komisyonu; şhir plancısı tızınan raporunda belirtilen görllşleri de
değerlendirerek çalışmalannı başlatnış bulunmaktadır.
Söz konusu talep ile ilgili hususlar İmar İhtisas Komisyonunc4 mahallinde, İmar planr,
imar meııaıatı ve şehir plancısı uznan faporuna göre değerlendirilmiş olup, İmar İhtisas
Komisyon Raporu, İmar mevzuatı, imar planı ve şehir plancısr uznan raporu üzerinde
meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; Belediye meclisinin 03,04.2012 tarıh ve 42l20l2
sayılı karan ile onaylanan Merzifon İlave ve Revizyon Uygulama İınar Planr Plan Notlarınıı
42.maddesinde yer alan hiiktimlerin tamamen ytirİlrlüİıten kaldınlarak, İmar Plaıı Plan
Notlanrıın 42.maddesinin; Bağ Büçe Alaıılannda (B.B.A.) min.ifraz koşulu: 650 m2'dir. l000
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m2'nin altında kalan parseller içi4 toplam inşaat alanı (KAKS) l50 rr2, maksimum kat
yüks€kliği 6.50 m.(2 kao, 1000 m2 ve 1000 m2,nin iizerindeki parsel|er için 0,20 eınsal

verilerck, yapı yada yapılann yerleri vaziyet planrna göre belirlenir ve bu alanların ifrazı vaziyet
planına göre Lıelirlenir, maksimum kat yilksekliği 6.50 m.(2 kat) olarak belirlenmesinin uygun
oıauguoa, plan notlannrn 42.maddesinde meclisimizce gerçekleşirilen bu değşikliğn,
Belediyemiz iınar planr plan notlarınrn 42.maddesinde yer alan btiliime, imar plan_ı notu olarak
işlenilmesine ve meclis kaıannın yürüılfü tarihinden itibaren uygulanmasın4 oy birliğ ile
1rr"1 ygrilmiştİr.

4- ilçmiz Yeni Mahalle sınırlan içerisinde (tapu kayıtlannda Mahsen mahallesi Ahmaklar
mevkiinde) 26.30.v pafta 328 ada 47 parsel numaıasında bulunan 21.609,00 m2 ytızölçümlü
gayriıııenkul Ahmet YoZGAT ve miışterekleri adına kayıtlı olup, söz konusu gayrimenkul
hissedan Ahmet YoZGAT,ın Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 26.03.202| tanhli
dilekçesi ile; söz konusu gayrimenkuliiniin tarla vasfinda bulunduğurru ve Beledİye meclisinin
o3.0,İ.20l2 taılh ve 42t20l2 sayh karan ile onaylanan Merzifon İlave ve Revizyon Uygulama
,!ark alanı"nda kalüğnı, bu durum karşısında oldukça mağdur
İmar Plan sınırlan içerisinde
duruma dtıştİlklerini ve bu kısıtlılık nedeni ile gayrimenkulleri ile ilgili bir tasamıfta
bulunamadıklannı, bu mağduriyetlerinin giderilebilmesi amacryla, gayrimenkullerinin
bulunduğu alanda imaı planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur.
Bu talebe ilişkin hususlar öncelikle Belediyemiz şehir plancısı tarafindan 3l94 sayılı lmar
Kanıınıı" |4.06.2014 tarih ve 29030 saylı Resmi Gazete'de yayıınlanan Mekansal Planlar
Yaprm Yönetneliği ve 03.07.2017 tarih ve 30l13 sayılr Resmi Gazete,de yayırnlanan Plan_lı
Alantar İmar Yönetneliğ hiikümlerine göre incelenmiş, şehir plancısr hazılarnış olduğu
21 .o5 .2o2l t,lrlh ve 0612021 nolu toplantıya ilişkin uzman raporunu İmar İhtisas Komisyonuna

sunmuş olup, İmar İhtisas Komisyonu; şehir plancısı uzman raporunda belirtilen göıüşleri de
değerlendirerek çalışmalannı başlatrnrş bulunmaktadır.
Söz konusu talep ile ilgili hususlar İmar lhtisas Komisyonunca; mahallinde,. imaı plaıı,
imar merrzuatı ve şehir plancısı uzınan raponına göre değerlendirilrniş olup, imaı İhtisas
Koınisyon Raporu" İmar mevzıüat|, imar planı ve şhiı plancrsı unan raporu llzerinde
meclisimizce yapılan inceleıne sonucundq 328 ad^ 47 nolu parselin; Belediye meclisinin
O3.04.2O|2 tarlhve 4212012 sayılı karan ile onaylanan Merzifon İlave ve Revizyon Uygulama
İmar Planı sınırlan içerisinde paık alanrnda kalması ile ilgili itrıaz" |4.06.20|4 tarih ve 29030
sayılı Resni Gaznte'de yayımlanan Mekansal planlar yaplm yönetneliğ'nin planlann ilanı,
itirazlar ve kesinleşmesi böliımiıniİn 33. Maddesine göre değerlendirilrniş, buna göre; Madde
33: (l) Çevre dilzeni planı ve imar planlan onaylandığı tarihten itibaren en geç on beş iş gilnü

içinde otuz cün(lx2) siireyle herkesin görcbileceğ şekilde idarelerce tespit edilen ilan
yerlerinde asılınak suretiyle ve idaıelerin intemet sayfalannda eş zamanlı olarak ilan edilfu.
(2) İınar planlannın nerede ve nasıl görttlebileceği mahalli haberleşme araçlan ile yerel veya
ulusal basında veya ilğli mütaılıklaıda duyurulur.
(3) Planlann askıya çıkanldığna ve askıdan indirildiğine dair tutanaklaı ilgili birim amiri dahil
iki imzalı olarak dilzenlenir.
(4) Plaıılara itıraz, ohız giiuıliik ilan stiresi içinde idareye yapılır ve itİrazlar idarece
değerlendiıilir. İdaıenin karar merciince itirazlann reddedilınesi halinde, planlar başkaca bir
onay işlemine gerek kalınaksızn red karan taıihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar
askı siiresinin sonunda kesiııleşir.
(5) itirazlar; askr siiresinin dolduğu taıihten itibaren en geç ottız giln içinde ilgili idaıe karaı
merciine gönderilir ve en geç otuz giln içinde karara bağanarak planlar kesinleşir.
(6) İlan ve askı siiresinde yapılan itirazlaı iizerine idarelerce, planlaıda değşiklik yapılması
halinde planın değşn kısımlanna ilişkin olarak yeniden ilan siireci başlatılır.
(7) Onaylanmış planlarda yapılacak revizyon, ilave ve değişiklik|eı de yukandaki usullere
tabidir.
Bu nedeııle gayrimenkul ile ilgili pları işlemleri 03.04.20|2 tarıh ve 42l20l2 saylı Belediye
meclis karan ile onaylanan Merzifon (Amasya) İlave ve Revizyon İmar Planr ile gerçekleşmiş
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olup, yukanda beliıtilen maddeler ışığnda aynca miilk sahiplerine kanunen tebligat ile bildirim
yapılrnarıııştır.
Yukanda belirtilen maddeler ışığında planın itiraz süresinin tamamlanmış olması sebebi
ile gayrimenkul hissedarı tarafindan yapılan bu talep, itiraz olaıak değerlendirilememektedir.
Plan değşikliğ olarak değerlendirilebilmesi konusunda yapılan araştırmada ise; Mekansal
,Planlaı Yapım Yönetrneliğ'nin 26 ncı maddesinin 2 nci fikrasında; "imaı plan_lannda sosyal ve
teknik altyapı hizrnetlerinin iyile$iıilmesi esastır. Yiirtirlilkteki imaı plarılarında öngöıiilen
sosyal ve teknik altyapı standartlannı düşiiıen plan değşikliğ yapılamaz;' 5 nci filcası (a)
bendinde ise "Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alarılan standartlara uygun
olarak plan değşikliğine konu alana hizmet vermek iDere aynlr." Htikmü yer almaktadır.
Bu nedenle; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğ'nin f,ğ 1ç1 66ğğ65inin 2 nci ve 5 inci
fi}rasında yer alan bu hilkiimler doğnıltu§und4 mülk sahibi hissedan taıafudan talep edilen
imar planı değşikliğinin değerlendirilebilmesi için öncelikl€; bu gayrimeııkuliin çewesinderı
standartlara uygun bir şekilde e$eğer sosyal ve teknik altyapı alanııun gösterilmesi zorunlu
olduğundan, bu yönde 328 ada 47 nolu parselin çevresinden yeterli dilzeyde sosyal ve teknik
altyapı alaıu için aynlacak gayrimenkuliin gösteriıninin millk sahipleri tarafindan yapılması
durumunda bu talebin; Belediye meclisince değerlendirilebileceğine ve tekrar Belediye
meclisine sıınulabileceğine, belirtilen şartlara uygun sosyal ve teknik alğapı alanı gösrcriminin
yapılamaması durumunda ise, Mekansal Planlar Yapım Yönetneliğ'nin 26 ncr maddesinin 2
nci ve 5 inci fikrasında belirtilen hiilıllmlere aykınlık nedeni ile talebin; imar planı değşikliği
ile ilgili bölilmilniln; yasal siiresi içerisinde itiraz yapılmaması nedeııi ile Mekansal Planlar
Yapım Yönetrıeliği'nin 33 ilncü maddesinin (1), (2), (3), (a), (5), (6) ve (7) nolu başlıklannda
yeı alan hükümlere aykınlığı, yine aynı bölgeden beliıtilen şartlara uygun e$eğer sosyal ve
teknik altyapı alanı gösteriminin yapılamaması durumunda ise, Mekansal Planlaı Yapım
Yönetrneliğ'nin 26 ncı maddesinin 2 nci ve 5 inci fıkralarında yeı alan hilkiimlere aykınlığı
nedeni ile uygun göriiılmeyerek, gayrimenkul hissedanım 26.03.202| taıihli dilekçsinin bir
bölümiinde yer alan imar planı değşikliğiıe ilişkin talebinin reddine, 3 l94 sayılı İmar Kanunıı,
Mekansal Planlar Yapım Yönetneliği'nin 26 ncı maddesinin 2 nci ve 5 inci fikrası, aynca aynı
Yönetmelik'in 33 iincü maddesi hilkilmleri, imar mevzuatr ile bu konuda yayım.lanan genelge,
t"mim ve tebliğ hilküırıleri gereğince, oy birliğ ile karar verilmişir.
5- İlçemiz Karamustafa Paşa Köyü İncecikler mevkiinde tapunun G34bl5c pafta, 142 ada 13
parsel numarasında bulunarı 9.9|5,47 m2 yiizölçiiırılü gayrimenkul Dovi Modüler Mobilya
İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şfuketi adına kayıtlı olup, söz konusu gayrimenkule ait şirket
yetkilisi Mehmet Yaşar ÖZCÜl-'tin Belediye Başkanlığırıa vermiş olduğu 02.04.202| larlhli
dilekçesi ile; şirketleri adına kayıtlı söz konusu gayrimenkullerinin tarla vasfinda bulunduğunu
ve Belediye meclisinin 03.04.2012 tarıhve 42l20l2 sayıh karan ile onaylanan Merzifon İlave
ve Revizyon l/5000 ölçekli nazım imaı planr sınırları içerisinde "Tarımsal Niteliğ Korunacak
dan" fonksiyonunda yer aldığıru, gayrimenkulilnilıı bulunduğu alanın Tanmsal Niteliğ
Korunacak Alan fonksiyonundan ç*artılarak; |42 ada 13 nolu parselterinin bulunduğu alaıu
ticaret, teşhir, slrowroom, depo, mağaza ve satış fonksiyonlu kullanabilrneleri içir1 bu alan
itzerine ticaıet imaılı olarak (Ticaret Alanı) imar planı yapılması talebinde bulunmuşhır.
Bu talebe ilişkin hususlar öncelikle Belediyemiz şehiı p|ancısı tarafindan 3194 sayılı lmaı
Kanunıı, |4.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mekansal Planlaı
Yapırı Yönefueliği ve 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayunlanan Plaıılı
Alanlar İmar Yönetmeliği hiikiimlerine göre incelenmiş, şehiı plancısı hazılamış olduğu
21.05.202| iarih ve 061202| nolu toplantıya ilişkin uzrnan raporunu İmar İhtisas Komisyonuna
sunmuş olup, İmar İhtisas Komisyonu; şhir plancısı uzıııan raporunda beliıtilen göri§leri de
değerlendirerek çalışmalannr başlatmış bulunmaktadu.
Söz konusu talep ile ilgili hususlar İmar İhtisas Komisyonunca; matıallinde, İmar plaru,
imar mevzuaıı ve şehir plancısı uzrnan raponına göre değerlendirilıniş olup, İınaı İhtisas
Komisyon Raporu İmar mevzuatt, imar planı ve şhir plancrsı uzrnan raporu üzerinde
meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; 5403 sayıh Toprak Koruma ve Arazi Kullanımr
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Kanunu'nun l4.maddesi kapsamında; tanmsal ilretim potansiyeli ytlksek, erozyoı\ kirlenme,
amaç dşı veya yanlış kullanrmlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalanırn
hızı geliştiği teşit edilen 35 Ova; |3.03.2017 taıih ve 2011 i l(DOl saylı Bakanlar Kurulu
Kararı ile "Büyiik Ova Koruma Alaıu" olarak belirlenmiş, bu 35 Ova içerisinde Merzifon
Ovası'da yeı almakta olduğımdaı1 bu nedenle; ilgili şirket yetkilisi tarafindan talep edilen ve
Karamustafa Paş Köyü İncecikler mevkiinde yer al an l42 üa 13 nolu parselin bulunduğu alan
da "Büyiik Ova Koruma Alanr" içerisinde yer almakta olduğundan, bu nedenle; ticar€t, teşhir,
showroom, depo, mağaza ve satış fonksiyonlu işletneler açılabilmesi için, imar plaru yaprmı
ile "Ticaret Alanr"na dönüştiirillmesi talep edilen |42 ada 13 nolu parselin bulunduğu alanıı1
"Ticaıet Alanı"na dönl§tiiriilmesine esas olınak iizere, söz konusu gayrimenkultln bulunduğu
alan iizenhe bu yönde iınar planı yapılmasında herhangi bir satıncanrn bulunup bulunmadığı
konusunda öncelikle İl Tanm llüdilrliiğilnde kurum göri§ü istenilmesine, İl Tanm Müdüflüğü
kunım göri§tlnün Belediyemize ulaşmasınr müteakip konunun tekrar İmar [ıtisas
Komisyonunca değerlendirilmesine, İl Tarım Müdiirlüğii kurum görl§ilniln uygun gelınesi
durumunü ise, diger ilgili ttlm kamu kurum ve kuruluşlanndaıı da kurum görllşü istenilmesine,
ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlannın tamamından göri§ gelmesi ve gelecek görllşlerin
tamamrnın olumlu olması halinde, kıırum ve kuruluş gört§lerinin öncelikle İmar Çalışma
Komisyonımca tekrar değerlendirilmesine, yapılacak değerlendirmeye ilişkin hazıılanacak
İmar Komisyonu Gerekçe Raporu'nun göriişülmek ilzere, daha sonıa toplanacak olan Belediye
meclisi toplantısrna yeniden sunulmasrna, oy birliği ile karar verilrniştir.

G

Yedaş Yeşilırmak Eleknik Dağtm A.Ş.'nin Belediye Başkanlığına göndeırıiş olduklan
O5.04.2O2| tarih ve 36448 sayılı yazılannda; İlçemiz Karamustafa Paşa Köyü sınırlan
içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planr halihazır haıitasının G34B l5C2B paftasında yer
alan ve mevcutta Bakım Akaryakıt ve Lpg Satış İstasyonu olarak faaliyet gösteren işletnenin
kuzey sınınnda bulunan ve miizekkereye ekli krokide belirtilen alana işletneleri tarafından l
adet trafo binası yerleştirdiklerini, bu trafo binası yerinin; 6446 sayıh Elektrik Piyasası
Kanunu'nun "Kamulaştınrıa" başlıklı l9.maddesi hiiki.imleri gereğince, imar planna "Trafo
Alanı" olarak işlenebilmesi ve bu yönde gösteriminin yapılabilmesi amacıyl4 bu alanda imar
planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuşur.
Bu talebe ilişkin hususlar öncelikle Belediyemiz şehir plancısı tarafindan 3l94 sayılı İmar
Kanunıı, |4.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gaz€te'de yayımlanan Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliğ ve 03.07.2017 tarih ve 30l13 sayılı Resmi Gazete'de yaymlanan Planlı
Alanlar İmaı Yönetıneliği hfüiimlerine göre incelenrniş, şehir planosı hazırlamış olduğu
21 ,o5,2o2l tarıh ve 061202| nolu toplantıya ilişkin uzınan raporunu İmar ihtisas Komisyonuna
sunmuş olup, lmar ihtisas Komisyonu; şehir plancısı uzman raporunda belirtilen göriişleri de
değerlendiıerek çahşmaların_ı başlatnrş bulunmaktadır.
Söz konusu talep ile ilgili hususlaı İmar İhtisas Komisyonunca; mahallinde, İmar planr,
imaı mevzuatı ve şehir plancısı uzman raponına göre değerlendirilıniş olup, İmar İhtisas
Komisyon Raporıı, İmaı mevzıat1 imar planı ve şehir plancrsr uznan raporu tlzerinde
meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; bu konuda ilgili işletne yetkilileri taıafindan
Belediyemize iletilen ve ilçemiz Karamustafa Paşa Köyü sın_ırlan içerisinde li 1000 ölçekli
uygulama imaı planı halihazır haritasının G34BI5C2B pafrasında yer alan ve mevcutta Bakım
Akaryakıt ve LPG Satış lstasyonu olarak faaliyeı gösteren işletnenin kuzey sırunnda bulunarıı
mtDekkereye ekli krokide belirtilen alana yerleştirilen ve Belediyemize sunulan öneri imar
planı değşikliği paftalan, plan açıklama - gerekçe ıaporu ve yerleşim planında gösterimi
yapılan trafo binası yeriniı, 6,146 sayılı Elektrik Piyasası Kanrınu'nun "Kamul§ımıa" başlıklı
l9.maddesi hükiimleri gereğince imar planına "Trafo Alanı" olarak işlenmesi için bu alanda
imar planı değşikliği yapılması talebi, İmar İhtisas Komisyonunun gerekçeli raporlu ile uygun
göd§ ve önerileri doğultusunda meclisimiz tarafindan aynen benimsenmiş ve uygun göriilmi§
olduğundan, buna göre; Belediyemize sunuları öneri imar planı paftalann4 plan açıklama gerekçe raporuna ve yerleşim planına uygun olarak ilgili şirket yetkilileri taıafindan A kame
grubu yeterlilik belgesine sahip şehir plancısı AMurrahim ULUSOY ve E kame grubu
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plancısı Kadir Ceyhıın KABAOĞlU'na hazrlattınlan
UF:05626397 plan işlem numaıalı l/l000 ölçekli uygulama imar p|anı değşikliğ paftalan ile
bu değşiklige ilişkin hazırlanan gerekçeli rapor iizerinde meclisiınizce yapılan inceleme

yeterlilik belgesine salıip

şhir

sonucunda; uygun olarak haarlanmış olduğu tespit edildiğinden aynen onanmasına, 3194 sayıh
lmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince, oy birliği ile karar verilmiştir.

7- İçemiz Büçlievler Mahallesi sınırları içrisinde tapıınun 934 ada 6 parsel numarasında
bulunan 750,00 ıa yllzölçilmlü gayrimenkulle ilgili olarak T.C. Amasya Valiliği İl Sağ*
Müdilrlüğü'nitn Belediyemize göndermiş oldukları 26.04.202| tarih ve E.68724985-754-2802
sayh yazılannda; söz konusu parselin Belediye meclisinin 03.04.20|2 tarıh ve 42l2ol2 sayı|ı
karan ile onaylanan Merzifon İlave ve Reüryon Uygularna İrnar Planı sınulan içerisinde
"Sosyal Tesisler Alanı" fonksiyonunda yer al&ğını, bu parsel üzerine yeni Aile Sğığ Meıkezi
inşaa edileceğini, bu nedenle; 934 ada 6 nolu parselin yapı yaklaşma çekme mesafelerinin
Belediyemize sunmuş olduklan öneri imar planı paftalannda b€lirtildiği ttzere yeniden
dilzeıılenebilınesi amacıyla, 934 ada 6 parsel nıımarasında yer alan gayrimenkuliin bulunduğu
alanda bu yönde iınar planr değşikliğ yapılması talebinde bulunulmuŞuı.
Bu talebe ilişkin hususlar öncelikle Belediyemiz şehir plancısı tarafindan 3 l 94 sayıh İmar
Kanıınu, |4.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliğ ve 03.07.2017 arih ve 30l13 sayılı Resmi Gazete'de yayıınlaDan Planlı
Alanlar İmar Yönemeliğ hiikümlerine göre incelenmiş, şhir plancısı hazırlamş olduğu
2| .05.202| taııh ve 061202l nolu toplanfiya ilişkin ıızınan raporunu İnar lhtisas Komisyonuna
sunmuş olup, İnar İhtisas Komisyonu; şehir plancısı uzman raporunda belirtilen göriişleri de
değerlendirerek çalışmalanru başlatıruş bulıınmaktadır.
Söz konusu talç ile ilgili hususlar İmaı İhtisas Komisyonunca; mah4linde, İmar planı,
imar mevzuatı ve şehir plancrsr rıznan raponına göre değerlendiıilmiş olup, İmar İhtisas
Komisyon Raporıı İmaı mevzuatı, imar planı ve şehir plancısı uznıan raporu iizerinde
meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; bu konuda T.C. Amasya Valiliğ İl Sağlık
Müdürlilğü yetkililerince Belediyemize iletilen ve İlçemiz Büçelievler Malıallesi sınırlan
içerisinde yer alan, tapunun 934 üa 6 parsel nrımaıasında kayıtlı bulunan ve Belediye
meclisinin 03.M .20|2 tarıh ve 4212012 sayılr karan ile onaylanan Merzifon İlave ve Revizyon
Uygulama İmar Planr sınırları içerisinde "Sosyal Tesisleri Alanı" fonksiyonunda gösterimi
yapılan gayrimenkul iizerine Aile Sağığı Merkezi inşaa edilmesine esas olmak ilzere,934 ada
6 nolu parselin yapı yaklaşma çekme mesafelerinirı Belediyemize sunmuş oldukları öneri imar
planı patalannda beliıtildiği üzere yeniden dilzenlenebilınesi için bu alanda imaı planı
değişikliği yapılması talebi, İmar İhtisas Komisyonunun gerekçeli raporu ile uygun göri§ ve
önerileri doğrultusunda meclisirniz tarafından aynen benimsenmiş ve uygun gödllmi§
olduğuıdgn, buna göre; Belediyemize sıınulan öneri imar planı paftalanna plan açıklama gerekçe raporuna ve yerleşim planına uygun olarak ilgili kurum yetkilileri tarafindan İl Özel
ldaıe lrlUdürlU$lnae C kame grubu yeterlilik belgesine süip şehir plancısr Fatna
eĞeOĞlU'na haznlattınlan UİP:05982669 plan işlem numaralr l/l000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliğ paftalan ile bu değşikliğe ilişkin hazrrlanan gerekçeli rapor iDerinde
meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; uygun olarak haarlanmış olduğu t€spit edildiğinden
aynen oııanıııaslna, 3194 saylı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince, oy birliğ ile karar
verilmişir.

& T.C. Samsun Kiiltiiı Varlıklannr Koruma Bölge KuruJu Mtldilrlü$l'niin 30.1 0.2020 tarih ve
E.8l8E76 sayıh yazılan ekinde Belediyemize göndermiş olduklan 23.|0.2020 tarih ve 7320
sayh kunıl karannda; |36 ada 20 parseldeki tescilli Piri Baba Camii'nin batısında yer alan
yolun; 136 ada 22 parselde yel alan tescilli Beşlille Çeşmesi'nin iizerinden geçmesi nedeni ile
imar planında değşiklik yapılaralç yolun farklı bir gilzergütan geçirilınesi kararlaştınlınış
olduğundaı1 karar hükllrıleri doğultusımda imar planı değşikliğ ile ilgili gerekli çahşmalann
yürütlllııesi amacıyl4 bu talebe ilişkin hususlar öncelikle Belediyeıniz şehir plancısı taıafindan
3194 saylı İmar Kanunu, |4.06.20|4 tarih ve 29030 sayıh Resmi Gazete'de yayunlanan
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Mekansal Planlar Yapım Yönetneliği ve 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönenneliği hiikilmlerine göre incelenmiş, şehir plancısı
İıazır|r-,ş olduğu 20.04.2021 tarih ve 05/202l nolu toplantıya ilişkin ıızınan raporunu İınar
İhtisas Komisyonrına srırımuş olup, İmar İhtisas Komisyonu; şhir plancısı uznan raporunda
belirtilen görl§leri de değerlendirerek çalışmalannı başlatruş bulıınmaktadıı.
Söz konusu talep ile ilgili hususlar İmar İhtisas Komisyonuncq müallinde, imaı plaru,
imar mevzuaü ve şehir plancısı uznran raponına göre değerlendirilmiş olup, lmar İhtisas
Komisyon Raponı, imaı merrzrratr, imar plan, şehir plancısı uzman raporu ve Samsun Kültiiı
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.10.2020 bnhve 7320 sayılı kurul kararı hiikümleri
iDerinde meclisimizce yapılaıı inceleme sonucwrda; kurul karannda da öngörüldüğü iizere; 136
ada 20 parseldeki tescilli Piri Baba Camii'nin batısında yer alan yolun, 136 ada 22 paıselde yer
alan tescilli Beşliiıle Çaşmesi'nin iizerinden geçmesi nedenİ ile bu tarihi alanın koruıunasr
amacıyl4 yolun farklı bir giizergahtan geçirilmesi için bu alanda imaı planr değşikliğ
yapılmasının uygun olduğun4 l/l000 ölçekli uygulama imar planr değişikliği paftalan ile
1/5000 ölçekli nazrm imar plaru değişikliği paftalarının Belediyemiz şehir plancısı Esra
TANRIVERDİ'ye hazırlattınlarak, onay için daha sonra toplanacak olan Belediye meclisi
toplantrsına yeniden sunulmasın4 Belediye meclisinin 17 .05.2021. taııhve 781202| sayılı karan
gereğince karar verilmiş olup, kaıar doğrultusunda D kame grubu yeterlilik belgesine salıip
Belediyemiz şhir plancısı Esra TANNVERDİ'ye hazırlattınlan UİP: 05022045 plan işlem
numaralı l/l000 ölçekli uygulama imar planr değişikliği paftalan ile bu değşikliğe ilişkin
hazrrlaııaıı gerekçeli rapor iizerinde meclisimizce yapılan inceleme sonucrmda; uygun olarak
hazırlanmrş olduğu tespit edildiğinden aynen oırarıması nu 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b
maddesi gercğince, oy bfuliği ile kaıar verilmiştiı.

9- İlçemiz Gazimahbub Mahallesi Fariğoğlu mevkiinde tapunun |67 ada 4 nolu parselde
bulunan 3.548,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkul Şenol KÜÇÜK adına kayıtlı olup, gayrimenkul
sahibi Şenol KÜÇÜK'iin Belediye Başkanlığına vemıiş olduğu 26 .05.202l tarihli dilekçesi ile;

söz konusu gayrimenkuliintln "meyve bahçesi" vasfinda, Belediye meclisinin 03.04 .2012 tarlh
ve 42120|2 sayılı karan ile onaylanan Merzifon ilave ve revizyon uygulama imaı planı sınırları

dışında" nazrm imar planı sınırlan içerisinde "Tarımsal Niteliği Korunacak Alaıı"
fonksiyonunda yer aldığııı, gayrimenkıiü tizerine; düğiin salonu veya ticari fonksiyonlu
işletnelerin yer alacağı yapılar yapmak istediğini, bu nedenle; söz konusu gayrimenkulü
üzerine bu tiir ticari işletmeleri açabilmesi için, parselinin bulunduğu alaıun tİcaret imarlı olarak
plaıılanabilrnesi aınacıyl4 |67 ada 4 nolu parselinin bulunduğu alanrn "Ticaret Alaıu"na
dönt§tiirillebilmesi içiı, bu alana imar plaru hazırlatabilmesi yöntlnde talepte bulundugundan,
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24 i.incü maddesinde belirtildiği iizere "Meclis toplantısmt
müteakip imar komisyonu en fazla on iş gilnü içinde kendilerine havale edilen işleıi
sonuçlandınr." Hilkmü gereğince bu taleple ilgili hususlann İmar Komisyonunda göri§tltmek
ilzere İmar Komisyonıına sevkine, oy birliği ile karaı verilıniştiı.
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