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Bhr,rştııNn eir ı,mcrfs cüıvpnıd

ve ğder bİtçe tısınsı, 20İ}.20Z mdi yıllın gelir vc gider
Belediyenİzin 2022 mıti ylrnı ıit gelir
-or.ro:ozr
brih ve 4l6n0:n ııylı kınn çıeğincc uygun
tıhninleri, Belediye Encümcni,nin
g6ıtrlerek kıbul cdilmiştir.
gclir ve
Encümence kıbul eİlilcn 2022 mıli ylı gelir vc giıler bütçe rı.ınsı ile 2ü2}!024 Br]nYıliın
y6ogtDçıiği'niD
27 nci mıddesi hükümleri
gider tıhminlerinin, Mıhılti İaıreıer batçe ve Muhııcbe
g6rİrİlcrck kınrı
hususunun
edııDe*i
s€
Y
k
Komiıyonuıı
vc
Bütçe
Pı,.o
icreğincc incelcn-"ı. t
1_

bığlıınııL

"r*,

Belediyemizin 2021 mıri yü gder büçe3i ürerirde yıpılıı incelemede; Dİzekİe]gye ellİ liıtedc
beıirtiıe; tertipbrde yctcri iıdır odenek bılındoğundın ve bu heııp d6neninde Lullını|mıyıcığ
üzoıc thtşç duyulın
ın§ılın aaenellcrten ılrnınlı, yetkil,endirilen ııgili birimtedc kutlıilln,k
y6netneüği,nin
36 ncı mıddcıi
aıg"İ gia"" @rtiphrine, Mıhılüi- İdıreter Bütçe ve Muhıscbe
nftnm-16n gortgiict, 6denek ıktırmısı yıpılıbitmeıi huıuıunun g6rüşülerek kınrı bğınırısı.
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Meızifon Beledİyesi Ticırİ Tıksİ vc I)urıklın Yonetmetüi *"aıv! mecıiıİni1 06.1D20ll tırih ve
61/2011 sıyİ kınn gercgİncc uyguı görülerek kıbul cdilmiş olup, hden yİrürlükte bulunmıktıdır.
,lncııı; ıoz ıonusu vbnetnĞııglı ln.nlll. tırihinden itibıren g0ıOmüze }ıdg ş§en l0 Yıllık
süre içerisinde, konu ile İ|gİli Yılı, Y6nefueük ve mevzu.t hikümlcrinde dğ§ikİikler mcydını
gelm§'olduğundın, bu nede-nle; uygulanı imkınr kılmıyın İlğIi y6nctmelğin tımımen yırırlıktcn
kıldınlmısı gereinelctedir.
uııen nğgunnmıktı olıı Meızifon Eelcdıycsi Ticıri Tılısi ve Durıklın yönefudği,nin
yürfirtiıden'Üldınlınh bu Y6netmetik'in yerine; yeni hızr|ının ve müzekkere ekinde meclisimize
y6oul6elİği' [zerinde
sunutın "T.C. Mezifon Belediycsi Ticıri Tıkıi ve Duraklın
_meclisinizce
geıekli incelemelerİn yıpılmasınrn ırdındın, uygun g6r0lınesi durumundı hezı,|ının Y6nefueıiğı;

}

Beıediyi Kınunu,nun ,Beıcdıyenın yetkilori ve imtiyızlın" başlığ dtndıki
,Meclbiı Görw ve Yetkilcri" bışIığ dtıdıki
ls.mıddesİnin birİıci fikrı$Dn @) bendi ile
lt.mııldesinin birinci akrısının (n) bendİ hİkünleri geıcğince, onıylınnısı husugunun g6r0ŞOlertk
kııırı bığınmaıı.

5ııs sıyıı
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Betediye Kınunu'nun "Diğer
lle
ı)bendinde;
mıddeci
5it93

.Belcdıye, belcdiye necliıinin

Kuruluştıdı hişkiı€r'

kınn İıırine yıpıcıs ıntışmıyı

ılınlınnı ğıeı lıoıulıı,dı;
ı)Mıhılli idııelcr ile dğcr kımu kurum

sorumluluk

beşIıs

ıltındı yer ılın
uygun

olırık

75 İnci

görev ve

ve kuruluşlınnı eit yıpm, bıkrm, onınm ve t $mı
işlerini bcdetli veyı bedelsiz ü§tlenebilir veyı bu kuruluşlır ile ortık hı"met projeleri geçeldŞtiırbİİir
ve bu ımıçıı ğerekti kıynık ıktınmındı bnlunıbilir. Bu tıkdiıde iş, işin yıpınrnı tsdencn
kuruluşun tıbi olduğu mcwuıt hükünlerine g6ıc ıonuçlındınlırı hıhü yer dmıbıdır.
Bu hüküm doğrultusındı Gümişhıcık6y Bclcdiye BışkıDltğı Fen İşteıİ Müdİıl6ğü'ıün
Belediyemize g6nıte-rmİş oıdutıın 20.1d2a| tırih ve 1932 sıyılı yızlınıdı; Gümİşhıcıkoy İIçesi
Cumhuriyet Cııidesl ile çeweslnde yer ılın cıdde ve sokıklırı BSK ııfılt yıpmık lstediklerlnİ ııfılt
yıpımı için gerckli olın tim malzeme ve ekipmınlın kendi Bcledşeleri binyesinden
t-rşıavıcıtıınnı, sadece iinişer temini ve işilik konusundı Belediyemizden bcdelciz olırık Yııdıncı

olunnııı İıtonilmelrtedir.
Gümişhıcüöy Belediye B§kınhğr'Dıı bu tılebinin; §t93 sıyü Bchdiye l(ınuno'nun 75 inci
mıddeıinin birinci fıknsının ı) bendi ge]€ğince dğerlendirileıclq uygun g6rülmcsi durunundı
Gümllşhıcık6y Beledİyesinc; B§K ısfılt yıpımı için fınişer ve ısfılt ekİbimİzde görcv yıpmıkı olın
işi perıonellerimlrien yeterli sıydıki peıısonelin, §}93 ııylı Belediye Kınunu'n[n 'Mecliıİı G6rev
vc yet6leri. bışlığ ıltındıki lt inci mıddeıinin birinci frkrısımn p) bendi hikümlcri gerğincc
g6revlendirilnesi hususunın g6rüşilertk

Lınn bığlınmııı

T.C. Amısyı Vıliüği Kıdıstro M0düı|üğü'nün Belediyemizc g6ndermiş olduHın 0604.2ln1 hrih
ve E.t299l411-170.02-106l728 sıyü yıalınndı;3ı102 sıylr Kıdıstro Kınunu'nun 3 üncü mıddeıi ve
25 Ekim 201t tırih ve 30576 soyh Resıni Gızete'de yaymlııın Kıdırtro Bilirkişileri Hıklondıki
Y6netmelik'İn 3 İıcü, 4 üncü ve 5 inci mıddoleri gercğince kıdıstro ve kıdıstro gİnccı|eme
çıIışmılın yıpılıcağınr, bu çıhşmılııdı kıdıstro ekipleri ile birlikte ilçcmizdeki 20 mıhdlcde göıtv
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yıpmık üzere mıhılte muhtın hıricindg sıbıkısıa ınndığ zımın ikınetgıh 6ıhıllinde

bulunıbilecelq çılışmı ılınrndı bulunın tışınmız mıtlınn gcometrik vc hukuki durumlınnı bilecelr,
her mıhılle için 5'şır kişiden oIuşıcık bilirk§ileriı belirlenmeıi ve isinlerinin bildirilmeıi fufcnilın§,
bu konudı mıhılıe muhtırlın tırıhndın 6nerilen iıimlerin de ycr ddğ ve her mıhdle iÇiı 6'Şır
k§iden oluşın kıdı§tno bitirkışbı; Bcıediyc mecliıiıiı ü.M 20,'| tııih vc lr2n02l ııyü kınn
geneğince bc[rtcnmiş bıluımıhıür.
- si aefe; T.C. imısyı ftıiıiE Kıdıstıo Müdür1fğü,nün Belediyemize g6nderm§ olduklın
30.(D2O2r tırih ve 2593s23 Eıyııı yızılınndı; Abidohıtun Mıhıllcıİnden seçilen 1, BğıırtoŞı
mıhılleıinden ıoçilen 1, Bohçeli-evler Mıhıtlogindeı scçibn l, Buğdıylı Mıhıllcıinden ıoÇilen l,
Hıcıbıb Mıhılleıinden seçilen l ve Cımicedit Mıhıllesinden ıeçileı 2 Lği oImık İzene toPlım 7
kişİnin sıbıkı kıyttınnın bulııduğunu, bu nedenle; bu ğileriı yerine ııbıkı kıydı bulunmıyın ve
istenilen dğer şırtlın tışıyın 7 k§iıin tclırır beltılenmcıi iıteıilmiştir.
Bu konu-ıtı İıgiti mıhılİe muhtıılın ile yıaşmı yıpılmş mıhılle muhtır|ın tııı6ıdın öncrilen
ve tüm şııtlııİ ıygun g6rülccck kişiler içeriıinden, 7 kişidcn olurıcık kıdııtro bilİrkiŞiıinin;
xıd.stro Kııunıinun İ inci ve l(ıdııtro Biliri§ilcri Eıklondı Y6netnclik'iı 3, 4 ve 5 inci
mıddeleri gereğince belirlcnmcsi husurunun g6rf,şilerek kırın bğınmısı

hçemiz yunus Emre Mıhıttcıinde tıpunun 1016 ıdı 27,2t,29,30, 31, 32, 33 ve 34 pıncl
numırasındı bulunan gıyrinenknl sıhipterinin Belediye BışkınlÜnı vcımiş olduklın 21-06202|
tırihti mfiştcr€k ı.rıı, aıcıçeıeri ile; c6z konnsu gıyrinenkul|criıin ırsı vııfında, Bclcdiye
mccıİsiıin 63.042 0112 tıI.İıh ve 4212012 ııyü kıııın İle onıy}ının Meızifoı ilıve YG nwizyon uygulımı
iınır plınr sınıılın İçerisinde, ıynk nizım 3 kıt (A-3) konıt ılıırndı ve 7o35 yoğunluğa sohip
bulunduğunu, bu b6lgede yıpılışmılınn otmımısı, b6ğenin; gelişneye elveridi bir dındı
buluımĞı, kcnt mimıriıi, laııt-estetlgl ve şhircilik ıçuııdıı il,eriki tırihleıde bölgenin golişmeılne
kıtkr sunilıbilmesi ımıcıyğ gıyriminkulleıinin bulunduğu ılınrı; ıynk nizım 3 kıt (A-3) konut
ılınrndıı ıynk nizın s Üt 6_Sl tic.rct + konut ılınrnı, tabın ıtınr yoğunluğunun iıe 7o35 den
7o,io,ıçıkırılmısı için Belediyemize sunmuş olduklın 6neri imır plını dğişiktiği pıftdınnı uygun
yıpılmısr, imır plıını dğişikliğinden doğıcık ıocyıl donıt dınr
tir şekitde imır plını dcğişiidiği
-lOlgca"l.İ pıncllerindcn kışılınnısı tılebinde bulunduklınıdıı, imır
ihğ-ıonın ılı, yine .yo,
komioyonnncı dı dğerlendirilen bu tdep ile iıgili hususlınn g6r0şılenek lorırı boğlınmıır.
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?- hçemiz Bıhçekent I(öyü İncecikter mevkiinde tıpunıın G35A1ıD paftı, 136 ıdı, 3 paııel
numırısında bulunın 4.0m,ı5 m2 yEz6lçümlİ gıyıimenkulE protokol kırşılğndı s.tn dd{Fnı
belirten yetkilinin Belediye Bışırıntığnı vermiş olduğu (E.062020 tıriİli dilekçesi İ|e;
sıyrimenkgıünin bulunduğu ılının Belcdiye meclisiıin Gt.O4J0l2 tırİh ve 42l20l2 sıyü kırın ile
İo'.yı"oı" Merzifon h"r" İerizyoo Uygutımı İmır Plıını cınırlın dşındı, 1/500 ölÇekli nıam imır
plını sınırlın içinde *TınmsıI Niteliğ Korunıcık Alın" (TNKA) fonksiyonındı yer ıldğıı, uzun
vıde1i bir peı:peiiliite şehrimizin kılhnmı vizyoıuntr ortıyı koyınk, şhrimizin temel dğer|orini ve
beklentilerini kışılımı§ itçemizin şchirlerınıı koıumunu yf}ıelfuelı, h"lk mız'n ı€fıhrDı ırtrmık
ve ıynr zımındı § konusuıdı tçtihdım ıığ|ımgk ımıcıytı, 136 ıdı 3 pırscl numınsııdı kıYtlı
gıyrimenkulinün bulunduğu ılının; Tınmsal Niteliği Korunıcık Alın (TNKA) fonkıiyonundın
İıkırtılırıtü" Akıılıkıt - LPG İitısyonu vc Dinteıme Tcci§leri Atı 'nı d6n0ştürülebilmeıi için,
gıyrimenkulünfin bulundÇu ılındı imır plını dğÇikliği yıpılnısı tılebinde bulınmııı İzerine,
İonu; Bclediye mecliıince değcrlendirilm§ ve 6ncetikle bu y6ndo imır plıınr değişikliği yıpı|mııındı
berhıngi bir ıılnncanrı bulunup bulunmıdğ koıusındı h Tınm Müd rlllğü'nden kurum g6rüşll
ılrımısını kırır verilm§ bulunmıktıdır.
iı Tınn ve ormın Müdürlüği'nün 0E.r02021 tırih ve 2960320 iıylı kurum g6rişü Belediyemize
ılışmş vc imır ihtısıs kom§onuncı dğcrlendirilm§ olduğundın, imır kom§onuncı dı
dğer|endirilen bu tıtep ilc iğili hoıuslınn g6rişührek kınrı bığlınmııı.
& İçemiz Buğdıylr Mıhıllesi Yıssıveıen mevkiinde tıpunun 296 ıdı 13 pırscl numırısındı bulunın
16323,00 m2 yiz6lçümlü gıyrinenkul sıhibinin Beicdiye Bışkınlğnı vermiş oIduP 24.1l&202l
tırihli dilekçesi ile; söz konusu gıyrimenkıttnün tırlı vısandı, Belcdiye mecliıinin ll:1.04r012 tırih
ve 42l2ol2 sıyılr kınn ile onıylının Meızifon İhve ve Rcvizyon Uygu|ımı İmır Plını ıınıılın
dşındı 1/5üXl 6lçekli nızın imır plını ııırrlın içeriıindo ' Tınmıal Nitelği Korınıcık A.lın'
fonksiyonunda yer ıtdğını, gıyrimenknlünün bulunduğu ılının Tınmsıl Niteliği Korunacık AIın
fonksiyonundın çıkırtılanlq 'Bığ - Bıhçe Alıını' fonksiyonunı dönüştürflebitmcıi için, bu ılını
imır plınr hızrlıtıbilmcsi y6ninde tılepte bulunduğundan, imır koniıVonuncı dı dğeılendirilen
bu tılep ile itgili husoı}ınn g6rüşülerck kırırı bığınDı§ı.
2
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hçemiz Bıhçelievler

Mıhı|leıi sınır|ın içeriıinde tıpunun

134E

ıdı l pıııc! nımırııındı bulunıı

g7i,3o n2 ydro4t-ıı gıyrimenkul hissedınnrn Bolediye Bışkınlığnı veımiş olduğu 27.ü292|
tırıhİi dtlekç;i e; ı6z İonuıu gıyrimenkullerinin Belcdlye meclislnin 03.04.2012 tırlh ve 42/201,2
sıyü kırınhe onıylının MerzifJn-hıve vc Revizyon Uygulımı İmır Plını sınırl$ı iÇerbinde "OYuı
At'ını, fonlesiyooood. y". ıtdğnı, ıöz konusu gıyrimenkultcriıin bulundığu ılıun, OYun Alını
fontııiyonundın çılrırtılhııı için bu ılındı imır plııı dğ§iklğ yıpılmııı tılebinde bulundığuıdın,
imır kon§onuncı dı dğortendirilcn bu tılep İlo ilgilİ huıuslınn gğrüşİlerek kınrı bığınmısı.
tçemiz Muşruf K6yü Tepeırdı mevkiinde tıpunun G34bı4b pıftı, t5! pınel numınıında
bulunın r600,0b n2 ynzoıçn-m gıyrimenkul ıahibinin Belediye Bışkıılr$nı vermiş oldnğu
31.08.2@1 tırihıi ılile\cıi ile; söJ konusu gıyrimenkulİnün tırlı vııfiıdı, Beledİye mecliıinin
03.ur0ı2 tıilh ve 12Dol2 sıylı tınn ile on-ıylının Merzifon tıvc ve Rgizyon Uygulımı tınır
plını sınırlın dşındı, mücıür ılın sıırrlın içeıisinde yer ıldığuı, gıyrimenkuln üıırino ticıri
işlctmcıcr ıçıtıbilmcsi için, pırıelinin bulunduğu ılının ticıri imırlr olırık pıınlınıbilmeıi ımıcıylı
85t noıu pırseıinln buıundugu atııın 'Ticınet A!ını'nı d6nüşt0rülebilmeıi için, bu_ılını_imır plınr
hızrlatıbitmeoi y6nünde tılipte bulunduğundın, imır komİsyonuncı dı değerlcndirilcn bu tılÇ İle
ilgili huıuslınn g6rürülerek kınn bığlıımııı
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1l- hçemiz Nusntiye Mıhıllcsi ıınırlın içerisindc tıp[nuD G34bl5ıGtc pıft., 14E4 ıdı 4 Porıel
numıiısındı buluıın 211I.65 m2, t pırsel numıraıııdı bulunın |lüu m2,9 pınel numırııındı
bulunın 126şl m2 ve 10 pınel nunırıgındı bulunın rıt,69 n2 ylız6lçİmlü gıyrimenkul
higçedınnın Berediye Bışkınlığını veım§ olduğu M.O9lü2l tırihli dilekçesİ ile; s6z konuıu
sıYlı kınn
gayrimenkullerinin ıı:ısı ve ıhır vısfrndı, Be|ediye meclisinin 03.(XJ0l2 tırih ve 422012
cKonut
Alını"
İıe ooıyı"o"o Merzifon iııve ve Revizyon Uygulımı İmır Plınr ıınırlın içcrbinde
fonlcıiybnundı yer ıldğnı, gıyriınenkulloriıin bulunduğu ıtındı teıcilli yıpı bulunduğunü, t rcilli
yıpı ııc gıyrımenkurıeri arısindı inır yolu yer ıldığnr, imır yolu nedeni ile gıyrimenkullerinln bir
boin.mün yoldı kıldıBnı ve inır yolunın tescilli yıpının pııscı hıttrrı denk geldiğni, yolun
kullınrmdı oı-"-"r, ."tetl le gayrimenkullerini kullınımıdğnı vc gıyrimenkulleri ile İlgili
herhıngi bir tısırnıftı bulunımadığnı, bunun sonucundı ire otdukç. mağdor durımı düŞtfiğinü,
bu mğnriyctinİn giderilebilmcsi ımıcıylı, teicilli yıPı ite gıyrimenkull9ri ınsındl bolının imır
yoıunu-n yeniden d-üzenlcnebilmeıi için, bu ılındı imır plını dğişi}lği yıpılmııı lılebindc
İulunduğundın, imır koınisyoıuncı dı dğerlcndirilen bu tılcp ile ilçili husuılınn görüŞülerek

kırın bığlınmııı

12- hçcmiz KEmbcthıtun MıhılIesi Telbİsler mevkiinde tıpunuD 247 ıllı l8 pıııcl numırııındı
bulonın 2.637,ü m2 yüzölçİmlE gıyrİmenku| sıbibinin Boıediye Bışkınhğ,ını veıo§ olduğu
o7.og2o2| tırihli dilekçeıi i!e; söz konBu gıyrimenkılünin boğ vııfrıdı, Beledİye mecliıinin
03.04J012 ği.ih ve 42I2o|2 sıylr kınn iıe on-ıyı,ının Mczifon tı:vc ve Revizyon Uygulımı İmır
Plını sınrrlın içerisinde "Pırk Alını' fonkıiyonundı yer ddğnı, hılen bu ılını bığ olınk
kultındıklınnr, çevresinin tımımen moyvc ağıçlın i|e doııtıldğnı ve meyve bıhçcıi olınk
kullendıkıınnı, bığ ve ıneyve bıhçesİ olırık kullındıklın bu ılının, pırk alını olııık ıynldığını
6ğrendiğinde olduiçı mığdur durunı dİştİğinİ, bığ ve Deyve b.hçeleri ilc donıtlı d:nındı olın
bu ııının kendileri için ;ldukçı yüksck mınevi değcr tışıdğn1 bu konudıki mığdnğctlerinin
gidcrilebilmeıi ımıcıyğ 2ıfI ıi!ı l8 pııtcl numırıgındı yer ı!n gıyrimenkulleriıin_ buluıduğu
İlının *Pırk Alınr' fonksiyonundın çılrırtlıralı, teknr oski plendıH konumundı olduğu ğbi "Bığ
Alını' fonksiyonunı dğnüştürülncsi için bu ı!ınde imır plını dğişikliği yıpılmısı tılebinde
bulunduğundın, imır komiıyonuncı dı değer|endiriten bu tdep ile ilgili husuılınn g6r§şüleıık

}ırırı

bığlınmısr.

İçemiz Mıhzen Mıhıllcıi ıınrılın içerisiıde tıpunun 1723 dı 6 porıel numırısındı bulının
ly2,g4 E2 yüz6lçümlü gayrimenku| sıhibinin Bclodiye Bışkınlıi9nı vcrn§ olduğu 0!1.1Dr021 tırihli
ııylı
dilekçesi ile; söz konusu gıyrimenkutün0n Belediye meclisinin 0:l.(Xr0r2 brih ve 12DOl2
gKonut
içerisinde
Plını
sınırlın
İmır
Uygulımı
kırın ile onıylının Meızifon have ve Revizyon
Alını" fonksİyonundı yer ıldı$nı, gıyrinenkulünOn bit§ik nizım 5 kıt (B-o yıpılışmı korullınne
sıhip olduğunu, pırselinin de cephe ıldğ Uzun Solıık yol gEzeıgıhı yıpı hıtlınndı, gizergıh
boyuncı çıkmı yıpılmısını müsııde cdildiğni, bu emsel durumun diLkıte ılınınk; pırrlinin de
yer ıldğ l72]l nolu ıdınrn tımımındıki yıpılışmılın kıpııyacık bir şeki|dc, l72ll nolu ıdı
içerisinde de güzergıh boyuncı çıkmı yıpılmısını izin verilmesi tılebinde bulunduğundın, inır
komisyonuncı dı değerlendirilen bu tılep ile ilgili hususlınn g6ıtrşüleıık kırın bığbnmısr.

l}

3

İlçemiz Hıcıboh Mıhıllği sıDrrlın içeriıinde tıpunun 303l} Tı pıftı, 97 ıdı 35 parıel
numıı.ısındı bulunın t2,fi| m2 yozflçEmlü gıyrİnenkul s.hibİnin Bcledİye Bışkınlrğnı vem§
olduğu l3.1i}.20!t tırihıi diıckçesİ ilc; söz konıısu gıyrimetrkulinün Bclcdİyc nşlisln!1 0:1.042012
ı6İve 42Dol2 sıylr kınn ilc onıybnıı Merdfon hıve ve Revizyon Uygulımı İmır Plıır ııırrlın
içerisinde "Konut İIanr" fonkıiyonundı yer aldığn1 herhıngi bir yo}ı ccphcıinin_ brılınmıdğnr, bu
d'urum kıışnındı ise oldukçı mığdur durtmı d0ştiklerini, bu mığdıriyederinin ğderileblheci
bıhmındın, pııselinin doğusuıdı ycr ıtıı Lıdı§trıt yolun düıınlcnerek, 97 ıdı 35 nolu Pıncllıİn
doğu cepheıine imır yolu yıpılmısı için bu ıtııdı imır plını d,ğb$g yıp mırı. tılebinde
bu[ınduıundın, ımır İlomisyonuncı dı dğerlendirilen bu tılcp ile ılgili hugıı|ınn gorişülerck
kınn boğlınmısı.

lıl-

Bığdıyh Mıhıtlesi Kocıbğır meı,kiiıde tıpunun 290 ıdı 2 poıtcl numırısındı
bulunın ı9440Jo m2 yüz,6tçümlİ gıyrimenkul sıhibinin Betodiye Bşkınhğırıı verm§ oldığu
1l4,fit.2o2| tırihli dilckği ili; s6z ionuıu gıyrimenkullcriniı tır|ı vısfiıdı, Belcdiye metİiıinln
03.042012 tıi.ıh ve 4n1ol2 o'yrı, *ro", ilc olnıylınıı Merzifon ıve ve Revüzyon Uygulımı İmar
15- hçemiz

l/flX|Ö 6lçekli nıan imır plenr ıınırlın içcriıinde " Tınmııl NİteIiğ
Korıınıcık A!ın" fonksiyonundı yer ıldğıa gıyrinenkutünün bulınduğu ı|ının Tınmııl Nitcliği
Korunıcık Alın fonlısiyonundın çıkırtlınt<, 'Bığ - Bıhçe Alını" fonlrslyonunı d6nüŞtirülebilmoıi
İçin, bu ıtını imır plınr hızılıtıbirmcsİ yonünde tılepte bulundnğundın, İınır koniıyonuıcı dı
dğerlendirilen bo telep ile iğlli huıuslınn görüşüleıek iınrı bğlıınısı

plını sınırlan dışındı,

hçemiz Cımicodit Mıhılleıi ıınırlın içerbinde tıpun[n D2 ıilı 2O ponel nımırısındı bulunın
230,00 m2,21 pırıcl numırıgında bulunın 171,00 D2 ve 25 pırsel numırısındı b_ulunın 37,ü) m2
yorİıçn.ıİ gıyrtmenkuı sıhibinin Belcdiyc B.şkınhğlnı vcımiş olduğu 21.092oi2| tarihli dilekÇesi
İıe: ı6z konuİu gıwimenkultcriniı Bctediye meclbiniı 03.M2Ot2 tııIh ve al20l2 ııyü kırın ile
oo.yı.o.o ıvıeJron tıve ve Revizyon Üygulımı İmır Plını sınırlın içeriıinde 'Konut Alınr"
olduğunu,
foniıiyonundı yer ıldığını, bitbik niı-m 3 kıt (B3) yıpı nizımını sıhip
oTicıret
Alını"
fonlııiyonuıdın
Konut
Alenı
çrkırtlınk
gıyrimonkullerinİn bulunduğu alının;
vc 25
9122
2Q
2l
ıdı
için,
ılınmısı
ioik iyoouo. d6nfut1rilmes1 e ıyncı ıımı kıt b6tgesine
tılebinde
yıpılmııı
or-"irı, pırıellerin butundığu ılındı bu yöıde imır ptını dğ§iklği
bulunduğundın, imır konisyonuncı dı değerlendirilen bu tdep ite ilgili hususl.nn g6rİŞülerek

lG

kırırı bığlınmısı.

Akif Ersoy Mıhıltesi Ucuzluk mevkiinde taPunun 5E!) ıdı 2 pıncl numııısındı bu|unın
4.«2,N n2 yüz6ıçimİi gıyrimenkut sıhibi vekiliniı Bclediye Bışkıniğını vcrm§ oldüğu 27.09J021
tırihli dilekçeıi ile; ı6z konusu gıyrimeıkutünün_bığ vıshndı, Belediye mgclbiıin üt.lXl0l2 tırih
ve aa0l2 ııyılı kırın ile onıylının Merzifon tıve ve Revizyon Uygulımı İnır Plın ıınrrlın
dşındı, ı/5000 6lçekli ıızm inır plını ıınrr|ın içcrisinde 'Tınmıd Nitclğİ Korunıcık Alın'
fonkıiyonundı yer ıldğnı, bu pırscü üzerinc krr dfğlln ıılonu vc ticıri ftdiyetli İşletmeler ıÇmık
istediğini, bu nedenle; 5t!) ıdı 2 nolu pırıolinin bulunduğu ılını bu yönde imır plını
hıaıııtıbiımesi için tılepte bulunduğundın, imır kom§onuncı dı dcğerlendirilen bu tıleP lle ilgili
hususlınn g6rEşOlerek kırın beğlınmısı
17- Mehmet

1& Botediye Emlık ve İstlmlıl< lllanaüğlnfn İmır ve Şchircilik Müdürlüğfine g6ndermiş olduklın
2ı.1pr62İ tırih ve t701 sıylr yealın e; lbemiz Yunus Emrc Mıhılleıinde tapunun 1542 ıdı E, l0,
12,14, |6 ve lE pırscl ilc 15{6 ıdı 13, 14, 16, l8,2o,22 vc 24 pınel numırısındı t<ıytlı mülkiyeti
Merzifon Bclcdiyesine ıit gıyrimenkullerin, 1/10ü1 6lçekli uygglıme imır plınında 'Aynk Nizım 3
kıt (A-3) Konnt Alını' fonksiyonundı yer ıldğnr, bu Mlgede yıpılın incelemode; b6ğeıin
ge§mckie olduğunu, bu gel§meyc pınlet olınk b6lgede ticıri fonkıiyonlu ılınlın oldukçı ihtİyıç
duyulduğunu, şehiııitilq k nt mimerisi ve kent cstetiğ ıçısındın b6lgenin gel§meıine ve kılhnınısına
kıtkıdı bulunmık ımıcıyğ bötgeye ticıri §leıtik kızındıncık işletme vc tcıİslerin ıçılmısı y6nüıde
hılkımız tırıtndın dı Belediyemize tılepler ulıştğını, bu gcıekçderin dik}ıte ıhnırıb s6z konusu
gıyrimenkullerin bulunduğu ılının'Aynk Nizım 3 kıt (A-3) Konut Alını' fonksiyonundın (konut
iışııt ılını dğ§medcn) 'Aynk Nizım 4 kıt (A-4) Ticınet + Konut Alını' fonloiyonunı
ddnüştilr0tmesi için, söz konuıu gıyrimenkullerin bulundnğu ılındı bu y6ndo imır plını dğ§ikliği
yıpılması tılebinde bulunulduğundın, imır kom§onuncı dı dğerlendirilen bu tılep ile ttgili
husıslınn g6rfişilerck kırırı bağlınmısı.
4

Bclcd§e Emlık ve iitinlık Müdİrlüğünüı İmır vc Şohircilik Mİdürtüğİne g6ndero§ oldıklın
2l.tg2D2İ tırih vc 8702 sıylı y,",lın ilq İlçemfu Bıhçetievler Mıhdlcginde tıpuıun 935 ıdınrn
l/ıfiXt 6ıickli uygu|ımı imır plınındı "Y6netim Merkezi' fonlrsiyonundı, ıynk
bulundugu
-kıtılının
(A_5) yıpilşmı koşulünnı ııhip olduğunu, bu b6lgedo yıpılın incelomedc; b6lgeıiı
nizım 5
p.rıhı ;ıııık belcdiycmizin yıtnm ve çdışmdınnı öncınli
gcıı,i"ıt oüogiir, br gelişm-eye
-toığca"
ncıeaıye hizmet atınrnı ihtiyıç duyulduğunu, bı ılının
6ıçda" ı"t*, sa$ınık ımıoy'ı
bu plınlımının; şehircilih }tnt ninıriıi vo
duıımundı,
dıuaıy" hizmet-ılını oıırık ğhnhnnııı
gerekçeler
ve böğcdeki yıpılışmı_Iıoşıllıınnn
bu
kent estetiğiıe öncmli düzeydc fıydı ıığtıyıcığnı,
ılının
'Y6netim Merkeıi' fonkıiYoıundın
dı dikkıte ılınınlı, söz konuıu 936 ıds n bulunduğu
.Belediye Eizmet Atın, §onuk Evi) footslyonunı d6nüştüritmei için, bı ıdı
|ıkırntırık
içeriıinde inır plııı d€iri}tiği yıpılmııı tılebinde burunold[ğundın, lmır komiıyonuncı dı
d'eger|cndirilen bu tıtep ile ttgıl husuıIını g6rişilenek kırırı bığlınmııı

r}

2G Belediye Eınıık ve İıtimıık MüdEıtüğünİn İmır vc Şchiıcİ|ik Müdürlüğüıc göndern§ oldıIılın
2l.119202İ tırit ve t7üt ııyü yızlın ile; ilçemiz Bıhçelievler Mıhılleıi Kralscki mcvkiinde bulunın
tıpEnun 319 ıdı 7 noıu jırselde miitkiyeti Meızifon Bctcdiyesi ile nüşt ıdrıı kıy_fl_ ı 1653,00 n2

l/l0fil 6lçekli uygu|ımı imır plınındı Qırk Alını"
ionıısiyonunda yer ılıtıignı, b6lgede yışıyın vıtındryı.nmız tırıfrDdın bu dını rosyd tcsir
bolonuıdoguou, hdhmıan sosyıl ve kEltüıel ihtıyıçlınnın
y6nınde tıleplcrde
y"prıi".,
-bu
'ı.""şı"o."", bılomındın
tılepleriı oldu}çı 6nem ırzettiğiıi, konum ve afifuı yoğunluğunuı dı
aıtiıte ııınogındı Mlgede .osyıı t".b ılınını ütiyıç duyulduğunu, bu gerekçclerin_ göz 6nünde
burundurdın]q ır9 iaa 7 nolu pıııclde bulunın vc pırk ıIını fonkıiyonundı ycr ılın
gıyrimenkulün bir bölümünün park ılını fonksiyonundın çıkırblınk 'Scyıl Tesİs_Alım'ıı, Pır*
İlınını kırşük otınk dı hçemiz Kümbothıtun Mıhılleıiıdc milkiyeti Meızifon Belodiyeıine ıİt,

ı,İrrrcn ın

tırlı vısıfı

gıyrimenkulün

l jırsel numınsınd'ı kıytlr olın vc l/l0fi| ölçekli uygulımı imır plınındı 'Blt§ik Nizım 3
"aı İicırct A|ını' fonlrsiyonundı yer ılın gıyrimenkulün bılundÇu ılının'Pırk Alınr'
kıt (B-3)
fooksıyonoo. d6ıEştürülmcsi için, s6z konusu gıyrimcnkutlerin bulunduğu dııdı kırşüklr olırık
inır iıın, .leğişiktiği yıpılnııı tılcbinde bulunuldçundın, imır koniıyonuncı dı dğerlendirilen
bu tılep ile ilgili hususlıınn g6rüşilenek kırın bı$ınmısı.
İsca

21- Belcdiye Emıık Ye İstimlık M0dürlİğünün iınır ve Şehiıcilik Müdİrlüğüne g6nderın§ olduklın
21.092021-tırih ve E704 sıylr yızılın ilej hçemiz Eırmınlır Mıhıllesinde tıpunun 921 ıdı 5 porscl
numırııındı kıydı şehir İtıd5rumun[n bıt§ındı bulunın,9!l ıdı hıttnı bitişik }onumdı Yer ılın
ve 1/10ü1 6lçek!İuygulımı imİr plııındı ve imır durumundı otopark ılınr olııık g6oterimİ YıPılın
ı|ındı mevİut durumdı ticıri İonksiyonlu yıpılınn yer ıldğn1 ticıri fonksiyonı iliŞkin ıncvcut
kullınımla ilgiti bu emıal durumın dikİıte ıhnırılü, 15 mt cn keıitlİ yol hıfü güzeıgıbının yenidcn
dizcnleıcrek] bu ılının -Ticırct Alınr' fonkıiyoıunı d6nüştirülmeıi için 9l1 ıda iÇeriıinde imır
plını ıtğ§iktği yıpılmısı tıtobinde bulunulduğundın, imır komiıyoDuncı dı dğerlendirilen bu
tılep ile itgili hususlınn g6rEşilcrek kırın bığlınmıı.

§ofulır Mıhıllcıi Rüz4ır sokık't 35 ıdının bulunduğu ılındı mülk sıhiPlerinin tılebi
doğruİtusundı imır plınr de&şiklı& yepılmısını; Bclediye meclisinin l}5.0:lr0l9 tırih ve 4912019
tıırın genğince }ırır veriim§ boIunmıitıdır.
sıyılı
-AncıIq
gıyrimenkul nılitler! Beiediye mectiıincc geıçeklcştirilen İmır plııı dğşlklğinin kınu
yırın g6zetilmeksizin yıpıldığr, Yesa'yı ıykrn olduğu, gerçeklştirilen imır plım değ§lklğ ile hiıse
mılikle rinden birisi ıdını kıyıtlı olın 24 nolu pıııclln tımıDınrn yoİı ıynldğ, dıyıcılınn
müşteı€ken mıliki olduğu 36 nolu pırsclin iıe m2'sinin küçütüleıck ırss üzerİnde ınının Şcklinİ
bozıcık şkılde yol geçmeııne müsııde edildğ, pıın dğ§iklğinin üst Eıçekli plınlın ıyhn olduğu,
Beıedıye arıfındın ılınıı DOP orınrnın yısıl sınınn üzerinde olduğu, plın|ımı ılınını ilişkİn nüfus
projekııyonunı g6re D grubu kırne sıhibi müellıf tıntndın plınlımı yıpılmıu geııkirken, c
grubu kırne yetcrliliğine bıiz müeltifçe yeni bir plın hı.arlınmıksızın, eski nüellifçe hızrlının
fıını."ro ıynen onıylınınk meclis€ ıunulduğu iddiıtınylı, 35 ıdı içeriıinde geıçeklcŞtirilen l/l0ü)
ölçckli uygolımı imır plını dğ§iklğinc ilişkin Belediyc meclisincc ılının 05.Gt2019 tırih ve 4912Ol9
ııyü meclis kınnnın iptılini tılep ve dıvı cfuişlerdlr.
Yıpılın yııgılımı eonucundı; T.C. Sımıun 2. İdıre Mıhkemcıince ılının 10.05.2020 tırih ve
Esıs No: 20r9lE5s Kırır Noı2020/622 kırır doğı,nltusundı mıhkeme dıvıy, krsnen kıbul, losmen

2t

trçemin

ııd etm§ bulınmıhıür.
T.C. Sımsnn 2. İdıre Mıhkemesince ılının kırar içeriğnc uygun olırılı, Sofolır Mıhı[esİ
Rizgır Sokıktı yer ılın 35 ıdının bulunduğu dın ile ilgili imır ihtlııı kom§onınun uygun
5

g6rüşlcri doğrultusundı yeniden l/lfi[ 6lçekli uygulımı imır plını değbikliği p,ıftılın hı.zrlınmş
Öıarİuntın,- u" konıdı D kırne grnbu yeter|ilik belgeıine ııhip Bclediyemiz şchir plıncııı Eın

TAIftIvEIıDİ,yc hıarlıttnlın i/1000 6ıçekıi rygllımı imır plını dcğişikliği 1nftılınnın
onıylınmııı hısmunuı g6rüşilerek kınn boğbımııı

tçemiz Eocısgteymın Mıhıllosiıdc tıpunun G34bl5ı3d pıft& 1445 ıdı 3 poııol nımııııındı
bulunın 22t34 m2 yüzdlçünlİ gıyrimenku| sıhiplerinin Bclediye BoşkınhğEı vcro§ oldnklın
03.0t202r brihü Dİıştcİ€k inzıh aİıekçebrl ilc; ı&z konusu gıyrimenkıllerinin 'bir kıtlı yğnı biıı
r,e ıt!ıEı, vııtndı, füıcüye mecliıinin üt.(X2012 ğih ve 12li20l2 ııytr kınn ile oııYlının VlOül
6lçekli Meızifon hıve vc Revizyon Uygulımı İmır Plını sınırlın içeriıinde " h§men Konut Alııı
himen yol, fonkıiyoıundı yer ıldğn1 imır plınındı gıyrinenkılteri izerinden 5 mt gcnişlğinde
y"y. yoİoouo gç-"ıt" oı,ıo!onu, ılııın eski bir yer|şim ycri ol,mıır ıebcbi ile mevcnttı ıldif olırık
L"ıı"İnı.o ırıaııtrıl bir yoİuı bulunduğunı, dotıyuı iIe inır plınrıdı be[nİlen yolnn nevcıt
durumdı yer ıInıdğnı, ırsıtın içerisinde yışııılıbilir bir evlerinin ye mcy^ye bıhÇelerinin
bulundnğuıu, bu nediıe, yolun gıyrimenku|lcri izcrinden loldınlmısı veyı mcvcut yol ıLıı
azerlnal Uışkı bir yol hıtt i|e ilglıi ycniden bir düzonleme yıpdmısı için, 1ı145 ıdı 3 pıııel
numırısındı ycr ılin gıyrimenıolterınin bulundçu ılındı bu y6ıde imır plını dğşıHiği
yıpılmısı tıtebinde butunmıIın üzerine, konu; Beldiye meclisince dğerlendirilm§ oluP, YıPılın
İğeileıaırmedc; Belediyomiz şchir plınoıı ile yıpılın çılrşmı ıoırıırndı hızrlının 6neri Plııın
ıliİkıtc ılııırık ılınde ptın değişikllği incelemcsi yıprtmısının uygun olduğuna, imır ibtİııı
koıniıyonuıcı mıhıllinde ğerckti incclcmeıin yıpıtmııınrn ııdındın, 6neri pl.n teklİfniD mıhdliıdo
uygulınıbiür durumdı oldl-uğunun ve bu ılındı 6neri imır plını pıftdınnı uygu_n bir çckİlde imır
pLnı ağ!ıtıği yıpılmısınrn nyguı görülıneıi dunmuıdı, imır plııı değişikIiği poft.lınDrr
hozıılıtbnlmasını kırır verilmiş buluımıktıdrr.
Konu; lmır thtisıs kom§onuncı mıhıllinde 6ıeri imır piın teilifine göre dğerleıdiıiln§ ve
6neri plın tcklilıne uygun bir şokilde bu ılındı; imır plını değişikliğ yıpılmııı üygun g6rıtmüş
olduğundın, imır ihtiııs komisyonunun bu uygun görlişleri doğııltuıundı D lrırne crlpu ycteııııft
be[&ine ."nıp ı"ı"aiy"-iz şehir ptıncısı Bİn TANRIVERDİ'ye hıar|ıttınlın l/lü[ ölçekli
uyguıımı imıİ pıını değ§ilıliği pıftılınıın onıylınmısı hııuıunun g6rişülerek kırırı bığlınmırl
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2.4 hçemiz Mehmet A}if Enoy Mıhıllesi Kümbctılt (fnmpı6zE) mevkiindc tıpınuı 553 ıdı 2
p."".f ou."*rıda bulunın 327 m2 yizElçümlü gıyrimcnkul sıhibiıin Bclcdiye Bışkınhğını verDİŞ
oıaugu ro.ıo:oz1 tırihli dilekçcsi ilc; s,6z konusu gıyrimenkulünün konut ılınr içerisinde yer
ırdğnı, bu ncden|e; konut ılını içeriıinde yer etın bu poı*linin zcmin kıtnı hdlon günl0k
ihtiyİçtınnı kırşılımıyı yönelik olırık işyeri (gıda ve temidik ınıddcleri sıtşı ile lğili nırket,
mınıv, unlu mımültor §ıtışı, terzi v.b) yıpıbilmeleri için zcmin kıt'ı; işyeri ruhsıh düzenlemeYe
y6nelik izin verilmeıi ve bunı 96ıı ruhsıt dizenlenmcsi tıleblnde bulünulmuştur.
3 Temmuz 20ı7 tırih ve 30ll3 ııylı Reımi Gızetc'de yıymlınaa vc 01,10J017 tırihinde
yirürlüğc girm§ olın Plınlı Alınlır İnır Y6neheüğinin 19 uncu Dıddesinin f) bendinin 1) ılt
6ışırgınaı ahglll idııı meclbince yol boyu ticıılt olırık teşe}}ül ettiği kınr dtnı drnın konut
ılınlınndı bulunın pırscllerin; zemin kıt ve yol sc*,lyeıinde veyı ıçğ çıkın bodrum kıtlınnrn
yoldın cephe ılın mekınlınndı yı dı biıınrn birinci kıündı veyı bodrım kıdınndı zemin kıttı
yer ılın mekınlı içten bğınüh olgn ve binının ortak meıdivenbri ile ilişki|endirilmeyen, getirilccek
kullınımı il§kin otopırk ihtiyıcınr kırşılımık tııydıy|ı güıtlto ve kirtiük oluştumıy.n ve
imı|ıthane niteüğnde olmıyın, gıyrisıhhi 6zellik tışımıyın, hıllon g0nlük ihtiyıçlınnı kırşıIımıyı

yönclik dükkın, kuıl6r, toızi, eczıne,

Sığık Bı}ınlğncı ırıIın şırdır sıgınnık kıydıylı

günübir|ik sağtık hizmeti ıunulın sığık kıbini, muıyenehıne ve lokınta, pastıne ğbi konut dÇı
ıtdğndın, gıyrimenkul sıhibinin_ Bolediyemizc ıunmuş oldığu
hi",netler vcrilebilir.' Hikmü yer
ıt.l0J02l tırihlİ dilckçesinde beürtilen hususiınn Plıntr Alınlır İmır Yönetmeliğinin 19 uncu
nıddeıinin $ bendinin l) ıtt boşIığ h0kimlerine g6ne dcğerlendirilertk kınrı bağı.nmııu

25- hçemiz Bığlırboşı Mıhıllcsi Kocıbağır mevkiinde tıpunun 2527 N-26.27 O pıftı ü3 ıilı A
pınel numırısındı bulunın r.0,1l},(X) m2 yüz6lçümlü gıyrimenkul sıhibinin Bctediyo Bışkınlığnı
verın§ olduğu 2l.l/0.20f.1 tırihli ditelçesi ile; ı6z konusu gıyrimcnkdfinün bığ vıstıdı, Beledİye
meclisinin 03.04.2012 tırih ve 42DOl2 sıyh kırın iie onıylıının 1/50ü) Elçekli Merzifon İlıve ve
rcvizyon nızım imır plınrndı hsıncn tenmsd niteliği korunıcık ılın, 1/100 6lçekli uygulımı imır
plını sınırlın içerisinde isc 'Icsmen Konııt Dışı Kentıcl Çılşmı Alını, hsmen yol' fonkılyonunü
yer ıldğnı, 24 nolu pırsoli üzcrinde mesken ve ığıçlındınlmş ılınlıınn bulunmısınn dik}ıte
ılrnınlr, ınığduriyet yaşamımısı bıktmındın; bu bölgedc ıçılıcık yolun imır plınındı solı ve sığı
6

5 nt kıydınlınk yolun yeıiden düzenlonebilmeıi için,60il edı 24 pıncl numırısındı yer ılıı
gıyrimenkuüünün bulunduğu ılındı bn y6nde imır pIını dğışiklği yıprlmııı tılcbinde
bulundığundın, bu tılep ilc ilgili husustınn g6ıtşElerek kırın bığlınmııı

2G tçemiz Abidehıtun Mıhıllcsinde tıpunun 533 ıdı 6 pınel numııııııdı bulınıı 5.450,ü} m2 ve
7 parıel numırı,lrndı bulunın 4370,00 n2 yrzölçtnlü gıyrimenkul hiısodınırn BclodİYe
BışLnııtsnı veıniş olduğu 2|.lo20!,l tırihli ditekçcıi lle; ıöz konuıı gıyrimcnkollcriıin Bclcdiye
meclisinin og.M.zolz tırih ve 42t2Ll2 syfi kınn ile oı.ylırıD l/l0ü) ölçekli Meızifon ilıve ve
revizfon uygılımı imır plını sınrrlın içeriıinde, imır plınındı; 'kıımeı konu$ hımeı lbıdet
bisı;ri ıtİnı ve hsmen yol" fonlııiyonundı yer ılğığın1 gıyrimenkulleriniı bulunduğu ıİındı,
Belcdiyemize sunmuş olduklın 6neri imır plıil dcğiritliğı pıftıtınnı lysoo 9qT} inır plını
d€işiıİliği yıpılmısı tı|cbinde butunduğundıı, bu tılep ite ilgili huıuıIınn g6rişüleıek kırın
boğınmııı.
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