MERZİFON BELEDİYE MECLİSİNİN 01/HAZİRAN / 2010 SALI GÜNÜ SAAT
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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 2 inci 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
tarifesindeki tüm maddeler için gelir tarife komisyonunca belirlenen tarife fiyatlarında hiçbir
değiĢiklik yapılmadan, gelir tarife komisyonunun tespit etmiĢ olduğu Ģekilde ve komisyon raporu
doğrultusunda uygun olduğu tespit edildiğinden, bu Ģekilde kabul edilmesine ve 01/07/2010
tarihinden geçerli olmak üzere aynen uygulanmasına, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
2- Ġlçemiz Camicedit Mahallesi Atatürk caddesinde tapunun G34b.15a.04c pafta, 1476 ada 1 nolu
parselde kayıtlı 1859,36 m2 yüzölçümlü gayrimenkul Merzifon Belediyesi adına kayıtlı olup,
BaĢkanlık Makamının önerisi doğrultusunda, Belediye Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün, Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğüne göndermiĢ oldukları 20/04/2010 tarih ve 325 sayılı yazıları ile, söz konusu
gayrimenkulün bulunduğu alanın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Akaryakıt- LPG
Ġstasyonu ve Tesisleri” alanına dönüĢtürülebilmesi için, imar planı değiĢikliği yapılması talebinde
bulunulduğundan, bu talebe iliĢkin hususlar Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca mahallinde ve imar
mevzuatına göre değerlendirilmiĢ olup, Ġmar ÇalıĢma Komisyon Raporu, imar mevzuatı ve imar
planı üzerinde meclisimizce yapılan inceleme neticesinde; Akaryakıt- LPG Ġstasyonu ve
Tesislerine eĢdeğer veya daha rantabl alternatiflerin kapsamlı bir Ģekilde araĢtırılarak belirlenmesi
için, Ġmar ÇalıĢma Komisyonunun yanı sıra bu komisyona görüĢ ve önerileri ile katkıda bulunmak
üzere Meclis üyeleri Bünyamin ARSLAN, Bülent KARAGÖZ, S.Metin TEKNECĠ ve Ġbrahim
ĠNCEKUL’un görevlendirilmesinin uygun olduğuna, ortak komisyonca yapılacak değerlendirme
sonucunda konunun tekrar görüĢülmek üzere Ġmar Komisyonu Gerekçe Raporu ile birlikte
Belediye Meclisi toplantısına yeniden sunulmasına, Meclis üyesi Namık UYSAL’ın karĢı (red)
oyu, toplantıya katılan diğer üyelerin olumlu (kabul) oyları doğrultusunda, oy çokluğu ile kabul
edilmiĢtir.

3- Ġlçemiz Sofular Mahallesi Gökçegöz sokakta tapunun 504 ada 117 nolu parselde bulunan 602
m2 yüzölçümlü gayrimenkul Sami GÖKÇEGÖZ adına kayıtlı olup, gayrimenkul sahibi Sami
GÖKÇEGÖZ’ün Belediye BaĢkanlığına vermiĢ olduğu 04/05/2010 tarihli dilekçesi ile, söz konusu
gayrimenkulünün bulunduğu alanın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 5 kat
konut alanı içerisinde yer aldığını, bu gayrimenkulü üzerinde yer alan mevcut arsaya, Ģekil ve Ģart
getirilmek suretiyle imar planı değiĢikliği yapılması talebinde bulunduğundan, bu talebe iliĢkin
hususlar Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca mahallinde ve imar mevzuatına göre değerlendirilmiĢ olup,
Ġmar ÇalıĢma Komisyon Raporu, imar mevzuatı ve imar planı üzerinde meclisimizce yapılan
inceleme neticesinde; Ġlçemiz revizyon ve ilave imar planı yapımı, Belediyemizin Ġller Bankası
Genel Müdürlüğüne vermiĢ olduğu yetkiye dayanılarak ihale edilmiĢ olduğundan, bu nedenle; söz
konusu taleple ilgili hususların revizyon ve ilave imar planı yapımı aĢamasında
değerlendirilmesinin uygun olduğuna, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
4- Ġlçemiz Camicedit Mahallesinde Belediyemiz tarafından gerçekleĢtirilen imar uygulaması
sonucunda, Müftülük caddesinden güney yönü istikametine devam etmekte olan ve Urgancı Sokak
olarak kullanılan sokağın devamı, Merzifon Diyaliz Merkezinden itibaren açılarak, geniĢ bir cadde
haline getirildiğinden, bu nedenle; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi uygulaması doğrultusunda,
yeni yerleĢime açılan söz konusu caddeye isim verilmesi gerekmektedir.
Konu ile ilgili meclisimizce yapılan inceleme neticesinde; bu bölgede halen Urgancı Sokak
olarak kullanılmakta olan bu sokak isminin değiĢtirilerek, bu ismin yerine yeni açılan bu caddeye “
Muhsin YAZICIOĞLU Caddesi” isminin verilmesinin uygun olduğuna, bu isim değiĢikliğinin
5393 sayılı Belediye Kanununun 81 inci maddesi hükümleri gereğince Kaymakamlık Makamı
onayına sunulmasına, Kaymakamlık Makamı onayını müteakip yürürlüğe germesine, onaylanması
durumunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine iĢlenmesine, bu isim doğrultusunda
cadde isim tabelasının hazırlattırılarak mevkiisine taktırılmasına, belirlenen cadde isminin ilgili
kamu kurum ve kuruluĢlarına bildirilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin
(n) bendi hükümleri gereğince, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
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