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1- Belediyemizin 2019 mali yılına ait gelir ve gider bütçe tasarısı, 2020-2021 mali yılları gelir
ve gider tahminleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27 nci maddesi
gereğince Belediye encümeni’nin 09.10.2018 tarih ve 468/2018 sayılı kararı gereğince kabul
edilerek üst yöneticiye sunulmuş bulunmaktadır.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27 nci maddesinde “Belediye
meclisleri; Kasım ayı toplantısının ilk oturumunda bütçe tasarısını, incelenmek üzere Plan ve
Bütçe Komisyonu’na havale ederler, bütçe görüşmelerini meclisin Kasım ayı toplantısında
görüşerek sonuçlandırırlar. Bu kapsamda, Plan ve Bütçe Komisyonunda incelenen gelir ve
gider bütçe tasarısının, aynı ay içinde (Kasım ayı) meclis başkanının belirleyeceği günde
meclisin 2. oturumla toplanmak suretiyle Belediye meclisinde görüşülmesi ve bütçe görüşmelerinin tamamlanması” hükmüne yer verilmiş olduğundan, bu hüküm doğrultusunda
hazırlanacak bütçenin, 2019 yılı Performans Programında yer alan misyon, vizyon, stratejik
amaç ve hedeflerle uyumlu, performans esasına dayalı bir şekilde gerçekleştirilmesine önemli
ölçüde katkı sunularak oluşturulması amacıyla, Belediye encümenince kabul edilen 2019 mali
yılına ait gelir ve gider bütçe tasarısı ile 2020-2021 mali yılları gelir ve gider tahminlerinin
incelenmek üzere, Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmasına, komisyonun
çalışmalarını tamamlamasının ardından, bütçe ile ilgili tüm verilerin ve bütçe kararnamesinin;
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2019-2021 dönemi bütçe çağrısı ve eki 2019-2021 dönemi
bütçe hazırlama rehberinde yer alan hükümler doğrultusunda değerlendirilerek
sonuçlandırılmak üzere, Kasım ayı içerisinde meclis başkanının belirleyeceği günde Belediye
meclisinin Kasım/2018 ayı olağan toplantısının 2. oturumuna sunulmasına, Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi hükümleri gereğince, oy birliği ile karar
verilmiştir.
2- Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesi üzerinde yapılan incelemede; müzekkereye ekli
olarak meclisimize sunulan Merzifon Belediyesi 2018 yılı Bütçe Aktarma Cetveli’nde
ekonomik sınıflandırma kodu belirtilen birimlere ait tertiplerde yeteri kadar ödenek
bulunduğundan ve bu hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden
1.771.000,00 TL tutarındaki ödeneğin alınarak, yine aynı Bütçe Aktarma Cetveli’nde
ekonomik sınıflandırma kodu belirtilen ve ihtiyaç duyulan birimlere ait tertiplere Meclisimize
sunulan cetvellerdeki haliyle 1.771.000,00 TL tutarında birimler arası ödenek aktarması
yapılmasının uygun olduğuna, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı
maddesi hükümleri gereğince, meclis üyesi Serdar DEMİR, İbrahim İNCEKUL, Hakan
DÜLGER, Zeki DİKMEN, Figen HAZNECİ KILIÇ, Mehmet ALTUNSOY, Servet
ARSLANER ve Muttalip KARATAŞ’ın karşı (red) oyu, Bünyamin ARSLAN ve Hasan
Hüseyin AYDIN’ın çekimser oyu, toplantıya katılan meclis başkanı (belediye başkanı) ve
diğer meclis üyelerinin olumlu (kabul) oyları doğrultusunda, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

3- İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre düzenlenen sınıflandırma doğrultusunda,
Merzifon Belediye Başkanlığına tahsis edilen memur ve sürekli işçi kadrolarının sınıf, ünvan
ve derecelerinde, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Yönetmelikte öngörülen esaslar
doğrultusunda gerekli kadro ihdas ve değişiklikleri yapılarak, Belediyemizde norm kadro
uygulamasına geçilmiş ve buna göre Belediyemiz, Norm Kadro Standartları cetvelinde D-11
grubunda yer almış, Belediye Meclisinin 03/04/2007 tarih ve 52 sayılı kararı gereğince de;
Merzifon Belediyesi memur ve sürekli işçi kadroları norm kadro ihdas ve değişiklik cetvelleri
aynen onaylanmış ve hazırlanan norm kadro uygulaması aynen kabul edilmiş idi.
Bu defa; 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede “Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlanarak bu yönetmeliğin 1 inci maddesinde
daha önce 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 5 inci
maddesi ve aynı yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’deki Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri’nde değişiklik yapılmış olup, buna göre
Belediyemiz, Norm Kadro Standartları Cetvelinde D-11 grubundan D-12 grubuna
yükseltilmiştir.
Merzifon Belediyesinde norm kadro uygulaması bu yönde devam etmekte iken,
27/11/2011 tarih ve 28125 sayılı, yine 10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri
gereğince, 2 ayrı değişiklik yapılmış olup, Belediyemiz Norm Kadro Standartları Cetvelinde
mevcutta olduğu gibi aynen D-12 grubunda yer almış, ancak; D-12 grubunda yer alan mevcut
memur ve sürekli işçi kadrolarında ihdas ve değişiklikleri öngören yeni ilaveler meydana
gelmiştir.
Buna göre; Belediye Başkanlığımıza tahsis edilen memur ve sürekli işçi kadrolarının
ihdas ve değişikliği doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve bu düzenleme sonucunda
yeni kadro cetvelleri oluşmuş bulunmaktadır. 10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre; Merzifon Belediyesi memur ve sürekli işçi norm
kadro uygulamasına ilişkin kadro ihdas ve kadro değişikliklerine ait, Ek-1’de yer alan
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri yeni tasnif cetvelleri kullanılarak
hazırlanan, Memur Kadro İhdasına ait (I) sayılı cetvel, Memur Boş Kadro Değişikliğine ait
(II) sayılı cetvel, Memur Dolu Kadro Değişikliğine ait (III) sayılı cetvel, Memur Dolu-Boş
Kadro durumunu gösterir (IV) sayılı cetvel, Sürekli İşçi Kadro ihdasına ait (V) sayılı cetvel,
Sürekli İşçi Kadro Değişikliğine ait (VI) sayılı cetvel, Sürekli İşçi Dolu-Boş Kadro Durumunu
gösterir (VII) sayılı cetvel, gerekçeleri ile birlikte meclisimize sunulmuş olup, meclisimizce
yukarıda belirtilen cetveller ile gerekçe raporları üzerinde ve tüm cetveller kontrol edilerek
kapsamlı bir şekilde yapılan inceleme sonucunda; tüm cetvellerin tam ve eksiksiz olduğu,
gerekçelerinin doğru ve yerinde bulunduğu görüldüğünden, hiç bir değişikliğe gidilmeden
meclisimize sunulmuş olduğu şekliyle, norm kadro ilke ve standartlarında öngörülen
değişikliğe uygun olarak hazırlanan, Merzifon Belediyesi memur ve sürekli işçi kadroları
norm kadro ihdas ve değişiklik cetvellerinin aynen onaylanmasına ve hazırlanan norm kadro
uygulamasının aynen kabulüne; Belediye Meclisinin 06/05/2014 tarih ve 67/2014 sayılı kararı
gereğince karar verilmiş idi.
Belediye meclisince onaylanan memur norm kadro cetvellerinde yer alan bir kısım
memur personelimizin; müktesep hakkı, öğrenim düzeyi ve hizmet süreleri göz önünde
bulundurularak, terfilerinin süresi içerisinde gerçekleştirilebilmesi için, I, III ve IV sayılı
memur dolu kadro değişiklik cetvelinde belirtilen memurların, kadro derecelerinde değişiklik
yapılması ile ayrıca II sayılı memur boş kadro değişiklik cetvelinde değişiklik yapılması
gerekmektedir. Buna göre düzenlenen I, II, III ve IV sayılı memur dolu ve boş kadro
değişiklik ve ihdas cetveli üzerinde meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; söz konusu
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değişiklik cetvellerinin yerinde ve uygun olarak düzenlenmiş olduğu anlaşıldığından, hiçbir
değişiklik yapılmadan meclisimize sunulmuş olduğu haliyle, I, II, III ve IV sayılı memur dolu
ve boş kadro ihdas ve değişiklik cetvelinde kadro ünvanı, derecesi ve sayısı belirtilen memur
personelin kadro derecelerindeki değişikliğin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
18.maddesinin (l)bendi ile Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi
hükümlerine göre aynen onaylanmasına ve yürürlüğe girmesine, Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, oy birliği ile karar
verilmiştir.
4- Belediyemizde teknik personel tarafından yürütülmesi gereken hizmetlerin aksatılmadan
proğram dahilinde yerine getirilebilmesi için, münhal durumda bulunan Mühendis kadrosu
karşılık gösterilerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi hükümleri gereğince,
Belediyemizde 2018 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşme düzenlenerek sözleşmeli olarak
çalıştırılacak olan 1. dereceli 1 Mühendis’in sözleşmesinin düzenlenebilmesi için, yıl
içerisinde değişen tam zamanlı sözleşmeli ücret tavanını geçmemek üzere net ücretinin
Belediyemiz meclisince belirlenmesi gerekmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasındaki hükümler
uyarınca ve kamu personelinin özlük haklarına ilişkin olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile 2018
yılı için belirlenen 1. derecenin 1. kademesinde tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılacak olan
Mühendis’e ödenmesi gereken ödemeler toplamının net taban tutarı olan aylık net 3.376,45
TL bedelle ve bu bedeli geçmemek üzere, (Ek Ödeme tutarları hariç) Belediyemizde 2018 yılı
için tam zamanlı sözleşme düzenlenerek, sözleşmeli olarak çalıştırılacak 1 Mühendis’e ait
sözleşme ücretinin bu şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna, 2018 yılı içerisinde sözleşme
ücretlerinde artış meydana gelmesi durumunda bu ücretin tespit edilen sözleşme bedeline
yansıtılmasına, sözleşmeli çalıştırılacak personelin gerekli bildirimlerinin İçişleri Bakanlığına
yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkrası
gereğince, oy birliği ile karar verilmiştir.
5- 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10 uncu maddesi hükümleri gereğince, 5 yıl için hazırlanan 1
inci 5 yıllık Çalışma Programı; Belediye Meclisinin 01/07/2014 tarih ve 124/2014 sayılı
kararı gereğince uygun görülerek onaylanmış idi.
1 inci 5 yıllık Çalışma Programında yer almayan, İlçemiz Nusratiye Mahallesinde
bulunan, müzekkereye ilişik ek çalışma programında malik ve diğer bilgileri belirtilen
tapunun 133 ada 1, 2 ve 3 nolu parselde kayıtlı gayrimenkullerin amacına uygun bir şekilde
2018 yılı içerisinde kamulaştırma işlemine başlanacağından, programda yer almayan
kamulaştırma işleminin, daha önce Belediye Meclisinin 01/07/2014 tarih ve 124/2014 sayılı
kararı ile onaylanan 1 inci 5 yıllık Çalışma Programına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18
inci maddesinin (a) ve (u) bendi gereğince ek program olarak alınmasının uygun olduğuna,
yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin (a) ve (h) bentleri gereğince, adı
geçen bölgede bulunan gayrimenkullerin kamulaştırılmasına ve kamulaştırmadan doğacak
bedellerin mülk sahiplerine ödenmesine, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10 uncu maddesi, 2942
sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6 ncı maddesinin son fıkrası ile 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 15 inci maddesinin (h) bendi hükümleri gereğince, oy birliği ile karar verilmiştir.
6- İlçemiz Kümbethatun Mahallesi Sulak mevkiinde tapunun 1084 ada 133 nolu parselde
bulunan 4.189,33 m2 yüzölçümlü gayrimenkul Ali Haydar AZAT adına kayıtlı olup,
gayrimenkul sahibi Ali Haydar AZAT’ın Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 18.09.2018
havale tarihli dilekçesi ile; parselinin konum olarak havaalanına yakın bir bölgede tarla
vasfında olduğunu, parselinin bulunduğu alan üzerine; tarım makineleri satışı, inşaat
malzemeleri satışı ile benzeri ticari faaliyet dallarında işletmeler açabilmek için parselinin
bulunduğu alanın, teşhir ve ticarete yönelik “ Ticaret Alanı” na dönüştürülebilmesi için, söz
konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında tarla vasfında, 1/5000 ölçekli nazım imar
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planında ise Tarımsal Niteliği Korunacak Alan (TNKA) fonksiyonu içerisinde yer alan
parselinin bulunduğu alana imar planı hazırlatabilmesi yönünde talepte bulunduğundan, bu
talebe ilişkin hususlar öncelikle Belediyemiz şehir plancısı tarafından 3194 sayılı İmar
Kanunu, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliği ve 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı
Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre incelenmiş, şehir plancısı hazırlamış olduğu
12.10.2018 tarih ve 08/2018 nolu toplantıya ilişkin uzman raporunu İmar Çalışma
Komisyonuna sunmuş olup, İmar Çalışma Komisyonu; şehir plancısı uzman raporunda
belirtilen görüşleri de değerlendirerek çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır.
Söz konusu talep ile ilgili hususlar İmar Çalışma Komisyonunca; mahallinde, İmar planı,
imar mevzuatı ve şehir plancısı uzman raporuna göre değerlendirilmiş olup, İmar Çalışma
Komisyon Raporu, İmar mevzuatı, imar planı ve şehir plancısı uzman raporu üzerinde
meclisimizce yapılan inceleme sonucunda;1084 ada 133 nolu parselin bulunduğu alanın
talepte bulunulduğu üzere teşhir ve ticarete yönelik “Ticaret Alanı”na dönüştürülebilmesi için,
bu parsel üzerine 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı
hazırlattırılmasında herhangi bir sakıncanın bulunup bulunmadığı konusunda öncelikle ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarından yazılı görüş alınmasına, ilgili tüm kamu kurum ve
kuruluşlarının tamamından görüş gelmesi ve gelecek görüşlerin tamamının olumlu olması
halinde, kurum ve kuruluş görüşlerinin öncelikle İmar Çalışma Komisyonunca tekrar
değerlendirilmesine, yapılacak değerlendirmeye ilişkin hazırlanacak İmar Komisyonu
Gerekçe Raporunun görüşülmek üzere, daha sonra toplanacak olan Belediye Meclisi
toplantısına yeniden sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
7- İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Garipler mevkiinde 26.27 Çe. Pafta, 786 ada 34 nolu
parselde bulunan 385,00 m2, 35 nolu parselde bulunan 327,00 m2, 36 nolu parselde bulunan
327,00 m2, 37 nolu parselde bulunan 335,00 m2, 38 nolu parselde bulunan 339,00 m2, 39
nolu parselde bulunan 354,00 m2, 40 nolu parselde bulunan 394,00 m2, 41 nolu parselde
bulunan 335,00 m2, 42 nolu parselde bulunan 334,00 m2 ve 43 nolu parselde bulunan 331,00
m2 yüzölçümlü gayrimenkul Sadık DAĞCI, Halis DAĞCI, Kadir DAĞCI, Bekir DAĞCI ve
Satılmış DAĞCI adına kayıtlı olup, gayrimenkul hissedarları Sadık DAĞCI, Halis DAĞCI,
Kadir DAĞCI, Bekir DAĞCI ve Satılmış DAĞCI’nın Belediye Başkanlığı’na vermiş olduğu
08.08.2018 havale tarihli müşterek imzalı dilekçeleri ile; söz konusu parsellerinin bulunduğu
konut adasında emsal ve yükseklik uygulaması yapılması amacıyla, bölge ve şehir plancısı
Okay YÜCER’e imar planı değişikliği önerisi hazırlattıklarını, bu öneri doğrultusunda, söz
konusu parsellerinin bulunduğu konut adasında emsal ve yükseklik uygulaması yapılması
amacıyla, imar planı değişikliği talebinde bulunduklarından, bu talebe ilişkin hususlar
öncelikle Belediyemiz şehir plancısı tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu, 14.06.2014 tarih ve
29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve
03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği hükümlerine göre incelenmiş, şehir plancısı hazırlamış olduğu 17.09.2018 tarih
ve 07/2018 nolu toplantıya ilişkin uzman raporunu İmar Çalışma Komisyonuna sunmuş olup,
İmar Çalışma Komisyonu; şehir plancısı uzman raporunda belirtilen görüşleri de
değerlendirerek çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır.
Söz konusu talep ile ilgili hususlar İmar Çalışma Komisyonunca; mahallinde, İmar planı,
imar mevzuatı ve şehir plancısı uzman raporuna göre değerlendirilmiş olup, İmar Çalışma
Komisyon Raporu, İmar mevzuatı, imar planı ve şehir plancısı uzman raporu üzerinde
meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; öncelikle parsellerin yola terkin ve ihdas
işlemlerinin yapılması sonrasında, gerekçe raporunda yapılan hesaplama detaylarında
parsellerin mevcut durumda yapılaşma detaylarına yer verilip, mevcut ve sonrasındaki inşaat
alanı farkının ve gelecek nüfus hesaplarının gösterilmesi, evrakların soft ortamda
paylaşılması, ayrıca yapı kütlelerinin ve çekme mesafelerinin görülebileceği vaziyet planının
eklenmesi plan bütünlüğü açısından değerlendirilirken önem teşkil etmektedir. Kat artırımı
yapılması talebi ile ilgili cadde üzerindeki silüetin bozulmayacağı göz önünde bulundurulmuş,
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konut aksından ticaret aksına geçişin ise bölge ihtiyaçları ve gelişimi açısından uygun
olabileceği düşünülmektedir. Plan taslağı hazırlanırken ada ve çevresinin mevcut yapılaşması,
yol ve yapı dokuları dikkate alınmış, hesaplama yapılırken hesaplama detaylarının ada
içerisinde yer alan parsellerin yola terk ve ihdas işlemlerinin yapıldığı öngörülerek ada kenar
çizgisi dikkate alınarak Kanun kapsamında yapılmış olduğu ve uygun olduğu görülmüştür.
Mülk sahiplerinin şehir ve bölge y. Plancısı Okay YÜCER’e hazırlatmış olduğu plan
değişikliği paftaları ve açıklama raporunun İmar Çalışma Komisyonu tarafından incelendiği
ve İmar Çalışma Komisyonunca da uygun olarak hazırlanmış olduğu belirtilmiştir.
Mülk sahiplerince hazırlattırılan ve İmar Çalışma Komisyonunun incelemeleri sonucunda
da uygun olarak hazırlanmış olduğu tespit edilen imar planı değişikliği paftaları ile imar planı
değişikliğine ilişkin hazırlanan gerekçeli rapor üzerinde meclisimizce yapılan incelemede,
paftalar ve raporun İmar Yasası, imar mevzuatı ve ilgili Yönetmeliklere uygun olarak
hazırlanmış olduğu ve herhangi bir olumsuzluğunun bulunmadığı tespit edilerek İmar Çalışma
Komisyon Raporu doğrultusunda aynen benimsenmiş olduğundan, buna göre 786 ada
içerisinde yer alan söz konusu parsellere ilişkin şehir ve bölge y. Plancısı Okay YÜCER
tarafından hazırlanan 1451,147 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği paftaları, 1453,111 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
paftaları ile imar planı değişikliğine ait hazırlanan gerekçeli rapor üzerinde meclisimizce
yapılan inceleme sonucunda uygun olarak hazırlanmış olduğu tespit edildiğinden aynen
onanmasına, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince, oy birliği ile karar
verilmiştir.
8- İlçemiz Harmanlar Mahallesi Sucu ve Öncül sokaklara cepheli olan 414, 1621 ve 1401
nolu adaların bulunduğu alan, 03.04.2012 tarih ve 42/2012 sayılı meclis kararı ile onaylanan
revizyon ve ilave imar planın’da; kısmen “konut alanı” kısmen “ konut + ticaret alanı”nda
kalmaktadır. Bu durum karşısında yapıların bir çoğunun planda yapılan yol düzenlemesi
sonrasında yolda kaldığı, yol düzenlemesinin mevcut dokular dikkate alınmadan yapıldığı ve
mülk sahipleri açısından mağduriyet oluşturduğu tespit edilmiştir.
Bu mağduriyet ve olumsuzlukların giderilebilmesi amacıyla, plan üzerinde ve mevcut
durumda yapılan incelemeler göz önünde bulundurularak, Belediyemiz harita mühendisi
Alihan ATAK ve şehir plancısı Esra TANRIVERDİ’nin düzenlemiş olduğu 09.08.2018 tarihli
uzman raporuna istinaden, Sucu ve Öncül sokaklarda yol akslarının yeniden düzenlenmesi
amacıyla imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulduğundan, bu talebe ilişkin
hususlar öncelikle Belediyemiz şehir plancısı tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu, 14.06.2014
tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve
03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği hükümlerine göre incelenmiş, şehir plancısı hazırlamış olduğu 17.09.2018 tarih
ve 07/2018 nolu toplantıya ilişkin uzman raporunu İmar Çalışma Komisyonuna sunmuş olup,
İmar Çalışma Komisyonu; şehir plancısı uzman raporunda belirtilen görüşleri de
değerlendirerek çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır.
Söz konusu talep ile ilgili hususlar İmar Çalışma Komisyonunca; mahallinde, İmar planı,
imar mevzuatı ve şehir plancısı uzman raporuna göre değerlendirilmiş olup, İmar Çalışma
Komisyon Raporu, İmar mevzuatı, imar planı ve şehir plancısı uzman raporu üzerinde
meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; söz konusu sokaklarda birçok yapının planda
yapılan yol düzenlemesi sonucunda yolda kaldığı, bu nedenle; mülk sahipleri tarafından
mağduriyet oluşturduğu tespit edildiğinden, bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla, harita
mühendisi Alihan ATAK ve şehir plancısı Esra TANRIVERDİ’nin düzenlemiş olduğu
krokide olduğu şekli ile bu adalarda imar planı değişikliği yapılmasının uygun olduğuna,
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğinin Belediyemizde görev yapmakta olan şehir plancısı Esra TANRIVERDİ’ye
hazırlattırılarak, onay için daha sonra toplanacak olan Belediye meclisi toplantısına yeniden
sunulmasına; Belediye meclisinin 02.10.2018 tarih ve 126/2018 sayılı kararı gereğince karar
verilmiş olup, karar doğrultusunda Belediyemiz şehir plancısı Esra TANRIVERDİ tarafından
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hazırlanan 1451,146 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
paftaları ile imar planı değişikliğine ilişkin hazırlanan gerekçeli rapor üzerinde meclisimizce
yapılan inceleme sonucunda uygun olarak hazırlanmış olduğu tespit edildiğinden aynen
onanmasına, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince, oy birliği ile karar
verilmiştir.
9- İlçemiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çanak, Cengiz ve Tufan sokaklara cepheli olan
1187 ve 1188 nolu adaların bulunduğu alanın, 03.04.2012 tarih ve 42/2012 sayılı meclis
kararı ile onaylanan revizyon ve ilave imar planında; konut alanında kaldığı, Çanak sokak
cephesindeki hatta 5 kat yapılaşma olduğu, diğer cephelerde 3 kat yapılaşma olduğu, ayrıca
ada içerisinde ifraz hattı olduğu, 1187 ada 4 ve 7 nolu parseller ile 1188 ada 6 ve 9 nolu
parsellerin kısmen 3 kat, kısmen 5 kat yapılaşmaya elverişli olduğu görülmüştür. Şehircilik,
estetik, mimari ve görsel açıdan uygun olmayan ve mülk sahiplerinin bir bölümünün
mağduriyetine sebep olan bu olumsuzlukların giderilebilmesi amacıyla, yapılaşma ve
mülkiyet durumlarının göz önünde bulundurularak, aynı zamanda da bu adalardaki 4, 7, 6 ve
9 nolu parsellerin mülkiyet sınırları olarak yapılaşabilir olmalarının da dikkate alınarak, ifraz
hattının; 1187 ada 5 ve 6 nolu parsel sınırına, 1188 ada 7 ve 8 nolu parsel sınırına
kaydırılması için Belediyemiz şehir plancısı Esra TANRIVERDİ’nin düzenlemiş olduğu
09.08.2018 tarihli uzman raporuna istinaden, 1187 ve 1188 nolu adaların ifraz hattının
düzenlenmesi amacıyla bu adalarda imar planı değişikliği yapılması talebinde
bulunulduğundan, bu talebe ilişkin hususlar öncelikle Belediyemiz şehir plancısı tarafından
3194 sayılı İmar Kanunu, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre incelenmiş, şehir plancısı
hazırlamış olduğu 17.09.2018 tarih ve 07/2018 nolu toplantıya ilişkin uzman raporunu İmar
Çalışma Komisyonuna sunmuş olup, İmar Çalışma Komisyonu; şehir plancısı uzman
raporunda belirtilen görüşleri de değerlendirerek çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır.
Söz konusu talep ile ilgili hususlar İmar Çalışma Komisyonunca; mahallinde, İmar planı,
imar mevzuatı ve şehir plancısı uzman raporuna göre değerlendirilmiş olup, İmar Çalışma
Komisyon Raporu, İmar mevzuatı, imar planı ve şehir plancısı uzman raporu üzerinde
meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; ilçemiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çanak,
Cengiz ve Tufan sokaklara cepheli olan 1187 ve 1188 nolu adaların bulunduğu ifraz hattında,
Belediyemiz şehir plancısı Esra TANRIVERDİ’nin düzenlemiş olduğu 09.08.2018 tarihli
uzman raporu ekinde yer alan krokide belirtildiği şekli ile imar planı değişikliği yapılmasının
uygun olduğuna, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliğinin Belediyemizde görev yapmakta olan şehir plancısı Esra
TANRIVERDİ’ye hazırlattırılarak, onay için daha sonra toplanacak olan Belediye meclisi
toplantısına yeniden sunulmasına; Belediye meclisinin 02.10.2018 tarih ve 127/2018 sayılı
kararı gereğince karar verilmiş olup, karar doğrultusunda Belediyemiz şehir plancısı Esra
TANRIVERDİ tarafından hazırlanan 1451,145 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği paftaları ile imar planı değişikliğine ilişkin hazırlanan gerekçeli rapor
üzerinde meclisimizce yapılan inceleme sonucunda uygun olarak hazırlanmış olduğu tespit
edildiğinden aynen onanmasına, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince, oy
birliği ile karar verilmiştir.
10- İlçemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam olarak gösterilen imar
adalarında bundan önceki Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 40 mt.ye kadar ikili ve üçlü
blok uygulamaya Belediyelerin yetkili olduğu, ayrıca estetik komisyonu kararı ile bu
yüksekliğin 75 mt.ye kadar çıkartılabileceği belirlenmiş iken, oysa şu an uygulamada bulunan
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Ek geçici 2.maddesine göre ise mevcut uygulamaya
uyulması gerektiği belirtilmekle birlikte, uygulama yapılmayan yerler için açık bir ifade de
bulunulmadığı, Merzifon Belediyesi’nin plan notlarında ifade edilen, ikili ve üçlü bloklarda
cephenin 20 mt.yi geçemeyeceğine dair hükmün, daha önceki yönetmeliklere göre yapılmış
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olan mevcut uygulamaları geriye götüreceğinden ve uygulama yapılmayan yerler ile ilgili de
maddi ve manevi önlenmesi güç zararlar doğuracağından, uygulamada mevcuttaki bütünlüğü
sağlamak açısından, Merzifon Belediyesi plan notlarında 20 mt olarak yer alan blok boyunun
40 mt.ye çıkarılması için plan notu değişikliği yapılması yönünde Şafak Gürkan TEKKAYA
isimli bir vatandaşımız tarafından Belediyemize 17.07.2018 havale tarihli dilekçe ile
başvuruda bulunulmuş olduğundan, bu talebe ilişkin hususlar öncelikle Belediyemiz şehir
plancısı tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 03.07.2017 tarih ve 30113
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre
incelenmiş, şehir plancısı hazırlamış olduğu 17.09.2018 tarih ve 07/2018 nolu toplantıya
ilişkin uzman raporunu İmar Çalışma Komisyonuna sunmuş olup, İmar Çalışma Komisyonu;
şehir plancısı uzman raporunda belirtilen görüşleri de değerlendirerek çalışmalarını başlatmış
bulunmaktadır.
Söz konusu talep ile ilgili hususlar İmar Çalışma Komisyonunca; mahallinde, İmar planı,
imar mevzuatı ve şehir plancısı uzman raporuna göre değerlendirilmiş olup, İmar Çalışma
Komisyon Raporu, İmar mevzuatı, imar planı ve şehir plancısı uzman raporu üzerinde
meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin Geçici
2.maddesi, mevcut yapılan uygulamalar ve halen uygulanan plan notlarının 28.maddesinde
yer alan, “Ayrık nizama tabi olan yerlerde, yönetmelik hükümlerine dayanılarak tayin edilen
azami bina alanını aşmamak, asgari bahçe mesafelerini muhafaza etmek şartı ile yapı yerini
tayine ve daha uygun çözüm yolları bulmak amacı ile birkaç dar parseli birlikte mütalaa
ederek toplam bina cephesi 20 metreyi geçmemek şartı ile ikili veya üçlü blok tertibine
belediye yetkilidir.” Hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Şafak Gürkan TEKKAYA isimli
vatandaşımızın bu talebinin uygun olduğu anlaşıldığından, buna göre; yukarıda belirtilen
Yönetmelik hükümleri ile mevcut yapılan uygulamaların dikkate alınarak, ilçemiz 1/1000
ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam olarak gösterimi yapılan imar adalarına ait
yukarıda belirtilen ve halen uygulanmakta olan plan notlarında değişikliğe gidilerek, plan
notlarının 28.maddesinin “Ayrık nizama tabi olan yerlerde, yönetmelik hükümlerine
dayanılarak tayin edilen azami bina alanını aşmamak, asgari bahçe mesafelerini muhafaza
etmek şartı ile yapı yerini tayine ve daha uygun çözüm yolları bulmak amacı ile birkaç dar
parseli birlikte mütalaa ederek toplam bina cephesi 40 metreyi geçmemek şartı ile ikili veya
üçlü blok tertibine belediye yetkilidir.” şeklinde değiştirilmesinin uygun olduğuna,
meclisimizce gerçekleştirilen plan notu değişikliğinin, Merzifon Belediyesine ait ilgili plan
notları bölümüne işlenilmesine, uygulamanın bu yönde yürütülmesine; Belediye meclisinin
02.10.2018 tarih ve 128/2018 sayılı kararı gereğince karar verilmiş olup, karar doğrultusunda
Belediyemiz şehir plancısı Esra TANRIVERDİ tarafından hazırlanan 1451,144 plan işlem
numaralı 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği paftaları ile plan notu değişikliğine ilişkin
hazırlanan gerekçeli rapor üzerinde meclisimizce yapılan inceleme sonucunda uygun olarak
hazırlanmış olduğu tespit edildiğinden aynen onanmasına, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b
maddesi gereğince, oy birliği ile karar verilmiştir.
11- İlçemiz Abidehatun Mahallesi Kavakdibi mevkiinde tapunun 30.30S-30.30K pafta, 121
ada 1 parsel numarasında bulunan 66.204,16 m2 yüzölçümlü gayrimenkul Ahmet BOZ adına
kayıtlı olup, gayrimenkul sahibi Ahmet BOZ’un Belediye Başkanlığına vermiş olduğu
11.10.2018 tarihli dilekçesi ile; tarla vasfındaki gayrimenkulünün bir bölümünün 1/1000
ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde kaldığını, bu alanın ayrık nizam 3 kat (A-3)
konut yapı adaları, park, oyun alanları, yaya ve taşıt yolları olarak düzenlendiğini, kısmen
imar planı sınırları içerisinde yer alan söz konusu gayrimenkulünün bulunduğu alanın; ayrık
nizam 3 kat (A-3) konut alanı, park, oyun alanları, yaya ve taşıt yolları fonksiyonlarından
çıkartılarak, bu alanın; dilekçesi ekinde Belediyemize sunmuş olduğu öneri imar planı
değişikliği paftalarında belirtildiği üzere ayrık nizam 5 kat (A-5) konut + ticaret alanı, konut
alanı, sosyal tesis alanı, park ve çocuk bahçesi fonksiyonuna dönüştürülebilmesi için, imar
planı sınırları içerisinde yer alan gayrimenkulünün bulunduğu bölgede imar planı değişikliği
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yapılması talebinde bulunduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 üncü maddesinde
belirtildiği üzere “Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü içinde
kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır.” Hükmü gereğince bu taleple ilgili hususların
İmar Komisyonunda görüşülmek üzere İmar Komisyonuna sevkine, oy birliği ile karar
verilmiştir.
12- İlçemiz Hocasüleyman Mahallesi Şair Nedim Sokağa ve kesişimin de 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 alanda, Belediyemiz harita mühendisi Alihan ATAK ve şehir plancısı
Esra TANRIVERDİ’nin birlikte düzenlemiş olduğu 22.10.2018 tarihli uzman raporuna
istinaden Şair Nedim Sokak ve kesişimin de yer alan mevcuttaki sokak yol akslarının yeniden
düzenlenmesi amacıyla imar planı değişikliği yapılması gerekli görüldüğünden, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 24 üncü maddesinde belirtildiği üzere “Meclis toplantısını müteakip
imar komisyonu en fazla on iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır.”
Hükmü gereğince bu taleple ilgili hususların İmar Komisyonunda görüşülmek üzere İmar
Komisyonuna sevkine, oy birliği ile karar verilmiştir.

ALP KARGI
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