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1- Ġlçemiz Gazimahbub Mahallesi Kolansız mevkiinde tapunun 30.27.Ac pafta, 1377 ada 51
numaralı parselde bulunan 487 m2.yüzölçümlü gayrimenkul Yavuz AKYÜREK adına kayıtlı olup,
gayrimenkul sahibi Yavuz AKYÜREK’ in Belediye BaĢkanlığına vermiĢ olduğu 13/01/2010 tarihli
dilekçesi ile, söz konusu gayrimenkulünün bulunduğu alanın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
ayrık nizam 3 kat konut alanı içerisinde yer aldığını, gayrimenkulünün bulunduğu alanın; konut
alanından otopark (iĢyeri) alanına dönüĢtürülebilmesi için, 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; söz konusu parselin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında Konut Alanları içerisinde yer alması, ayrıca otopark yapılmak üzere imar
planı değiĢikliği talep edilen bu yerin, mevcut Ģehir trafik yoğunluğunu hafifletmeyeceği ve trafiğe
çıkan araçlara herhangi bir çözüm önerisi getiremeyeceği göz önünde tutularak, Ġlçemiz Gazimahbub
Mahallesi Kolansız mevkiinde tapunun 30.27. Ac pafta, 1377 ada 51 numaralı parselde bulunan 487
m2 yüzölçümlü mülkiyeti Yavuz AKYÜREK adına kayıtlı gayrimenkulün bulunduğu alanın konut
alanından, otopark (iĢyeri)alanına dönüĢtürülmesine iliĢkin imar planı değiĢikliği yapılması talebinin
uygun görülmeyerek bu talebin reddine, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ile bu kanun hükümleri
doğrultusunda yayımlanan yönetmelik hükümlerine uyularak oy birliği ile karar verilmiĢtir.
2- Ġlçemiz Hacıhasan Mahallesi Acıkır mevkiinde tapunun 4 cilt,331 sayfa,276 ada 1 nolu parselde
bulunan 37674 m2.yüzölçümlü gayrimenkul ġaduman ĠPEK adına kayıtlı olup, gayrimenkul sahibi
ġaduman ĠPEK’ in Belediye BaĢkanlığına vermiĢ olduğu 18/01/2010 tarihli dilekçesi ile, söz konusu
gayrimenkulünün bulunduğu alanın, Belediye sınırları içerisinde uygulama ve nazım imar planı
dıĢında yer aldığını, bu gayrimenkulü üzerine, Dayanıklı Tüketim Ürünleri Showroom Mağazası ve
yanına ek olarak Kapalı Depo ve Dinlenme Tesisleri yapabilmeleri için mevzii imar planı
hazırlattırılması talebinde bulunduğundan, bu talebe iliĢkin hususlar Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca
mahallinde ve imar mevzuatına göre değerlendirilmiĢ olup, Ġmar ÇalıĢma Komisyon Raporu, imar
mevzuatı ve imar planı üzerinde meclisimizce yapılan inceleme neticesinde; Ġlçemiz Hacıhasan
Mahallesi Acıkır mevkiinde tapunun 4 cilt, 331 sayfa, 276 ada 1 nolu parselde kayıtlı 37674 m2
yüzölçümlü gayrimenkul üzerine, Dayanıklı Tüketim Ürünleri Showroom Mağazası ve yanına ek
olarak Kapalı Depo ve Dinlenme Tesisleri yapılabilmesi için, mevzii imar planı talebine iliĢkin
olarak öncelikle ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarının görüĢlerinin alınmasına, kamu kurum ve

kuruluĢlarının tamamından görüĢ gelmesi ve gelecek görüĢlerin tümünün olumlu olması durumunda
söz konusu tesislerin yapımına iliĢkin mevzii imar planı taleplerinin, Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca
tekrar değerlendirilmesine ve yapılacak değerlendirme sonucunda konunun tekrar görüĢülmek üzere
Ġmar Komisyonu Gerekçe Raporu ile birlikte Belediye Meclisi toplantısına yeniden sunulmasına, oy
birliği ile karar verilmiĢtir.
3- Ġlçemiz Mahzen Mahallesi Ahmaklar mevkiinde tapunun G34b14b pafta, 328 ada 4, 351, 352,
353 ve 354 nolu parseller Özel Ahi Özel Eğitim Öğretim Basın Yayın Dağıtım Pazarlama Elektronik
Turizm ve Tic.A.ġ. adına kayıtlı olup, gayrimenkul sahipleri Özel Ahi Özel Eğitim Öğretim Basın
Yayın Dağıtım Pazarlama Elektronik Turizm ve Tic. A.ġ. yetkililerinin Belediye BaĢkanlığına
vermiĢ oldukları 20.01.2010 tarihli dilekçeleri ile; tapunun 328 ada 354 numaralı parselde Ģirketleri
adına kayıtlı gayrimenkulün imar planı değiĢikliğinin, 328 ada 4, 351, 352 ve 353 nolu parsellerin
Merzifon Belediyesi adına yeĢil alan olarak bedelsiz terkin edilmesi Ģartına bağlanarak, imar planı
değiĢikliği taleplerinin kabul edilerek, Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 88 sayılı kararı
gereğince onaylandığını, ancak; gayrimenkullerine ait imar planında konut alanına isabet eden
adaların yapılan plan değiĢikliği ile Eğitim Tesisine dönüĢtürülerek konut alanı olarak geride hiç bir
alan bırakılmadığını, Eğitim Tesislerinin de, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 18 nci maddesi ile bu
maddeye dayanılarak yayımlanan uygulama yönetmeliğine göre, D.O.P’ tan (Düzenleme Ortaklık
Payı) karĢılanacak alanlar içerisinde yer alması karĢısında, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 18 nci
maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan uygulama yönetmeliğinin 33 ncü maddesi
gereğince 0.40 olması gereken Düzenleme Ortaklık Payının, gayrimenkulleri üzerinde 0.65 civarında
olduğunu belirterek, gayrimenkulleri üzerine D.O.P’ tan karĢılanması gereken Eğitim Tesislerinin
planlandığının değerlendirmeye alınarak bu yöndeki mağduriyetlerinin giderilmesi için, dilekçe
ekinde sunmuĢ oldukları krokiye göre imar planı değiĢikliği yapılması talebinde bulunduklarından,
bu talebe iliĢkin hususlar Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca mahallinde ve imar mevzuatına göre
değerlendirilmiĢ olup, Ġmar ÇalıĢma Komisyon Raporu, imar mevzuatı, imar planı üzerinde ve
ilgililerin dilekçe ekinde sundukları imar planı tasarım krokisine göre meclisimizce yapılan inceleme
neticesinde; daha önceden yapılan plan değiĢikliğinde konut alanına isabet eden kısım ile eğitim
alanına isabet eden kısmın birleĢtirilmesi sonucunda, aradan geçen 7 mt lik yolun 12 mt ye
çıkarılarak adı geçen yol 5 mt daha geniĢletildiğinden, bu konuda mağduriyetlerinin söz konusu
olacağı ve ayrıca bu gayrimenkullerin etrafındaki geniĢ alanın da imar uygulamasına girmesi
durumunda D.O.P.’nın (Düzenleme Ortaklık Payı) artacağı, doğusunda, batısında ve kuzeyinde
yeterli derecede yeĢil alanların bulunması nedeniyle, dilekçe ekinde sundukları imar planı tasarım
krokisinde gösterimi yapıldığı üzere 12 mt lik yolun korunarak, tasarım krokisindeki eğitim alanının
uygunluğu tespit edildiğinden, oluĢacak eğitim alanının kuzey cephesinde yer alan” Park alanı”na ve
“Yol” a isabet eden kısımların, Merzifon Belediyesi adına bedelsiz olarak terkin edilmesi Ģartıyla,
söz konusu gayrimenkulün bulunduğu alanda; yukarıda belirtilen Ģartlara uyulmak kaydıyla imar
planı değiĢikliği yapılmasının uygun olduğuna, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği ile
1/5000 ölçekli nazım imar planı değiĢikliğinin mülk sahipleri tarafından serbest piyasada görev
yapan Ģehir ve bölge plancısına hazırlattırılarak, onay için daha sonra toplanacak olan Belediye
Meclisi toplantısına sunulmasına, meclis üyeleri Mustafa ATAK, Hatice USTA, S.Metin TEKNECĠ,
Bülent KARAGÖZ, Cemal SAĞLAM ve Ahmet ÇELĠKÖRS’ ün karĢı (red) oyları, toplantıya
katılan diğer üyelerin olumlu (kabul) oyları doğrultusunda, oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir.
4- Ġlçemiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ucuzluk mevkiinde tapunun 26.27.N pafta, 1044 ada, 1
nolu parselde yer alan 6207 m2 yüzölçümlü gayrimenkul Merzifon Belediyesi adına kayıtlı
bulunmaktadır. Söz konusu gayrimenkulün bulunduğu alan ile bu gayrimenkulün güney kısmını
kapsayacak bölge içerisinde, BaĢkanlık Makamının önerisi doğrultusunda 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
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mevzuatı ve imar planı üzerinde meclisimizce yapılan inceleme neticesinde; mevcut Ģehir otobüs
terminalinin (otogar) önümüzdeki yıllarda yetersiz kalacağı, ayrıca Ģehir içerisinde yer alması
nedeniyle trafik yoğunluğunu artırdığı, bu haliyle ileride büyük sorunlara yol açacağı göz önünde
bulundurularak, 1044 ada 1 nolu parsel ve güneyindeki alanın m2 itibariyle ve trafik açısından da
incelenmesi neticesinde, yer olarak meskun mahal dıĢında kaldığı ve çevre yoluna yakınlığı göz
önünde bulundurularak, Ģehir içi trafiğini etkilemeyeceği, aksine otobüslerin dağılımı çevre yolundan
yapılacağından, bu durumun Ģehir trafik akıĢını rahatlatacağı kanaatine varılarak, söz konusu
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ucuzluk mevkiinde tapunun 26.27.N pafta, 1044 ada 1 nolu parselde
yer alan 6207 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Merzifon Belediyesi adına kayıtlı otopark olarak gösterimi
yapılan gayrimenkul ile bu gayrimenkulün güney kısmını kapsayacak bölgedeki gayrimenkulün
bulunduğu alanın, Otobüs Terminali (Otogar) alanına dönüĢtürülmesi için BaĢkanlık Makamının
önerisi doğrultusunda imar planı değiĢikliği yapılmasının uygun olduğuna, 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değiĢikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değiĢikliğinin Belediyemiz tarafından Ġller
Bankası Genel Müdürlüğü Ġmar Planlama Dairesi BaĢkanlığına veya serbest piyasada görev yapan
Ģehir ve bölge plancısına hazırlattırılarak, onay için daha sonra toplanacak olan Belediye Meclisi
toplantısına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
5- Belediyemize 8 kat inĢaat yapımı ile ilgili gelecek imar planı değiĢikliği taleplerinin, doğrudan
Belediye Meclisi gündemine sunulmadan belli Ģart ve kriterlere tabi tutulması ve bu Ģart ve kriterleri
taĢıyanların Belediye Meclisi gündemine getirilmesi uygun görüldüğünden, bu nedenle; 8 kat inĢaat
yapılacak gayrimenkulün konumu, toplam alanı, bahçe mesafesi tespiti, komĢu parsellerle uyumu,
imar yoluna cephesinin olması, çevre düzenlemesi için elveriĢli bir alana sahip olması, imar planında
ada veya yarımada içerisinde yer alıp almaması, kapalı çıkmalar dahil E=………. belirlenmesi v.b.
tüm Ģart ve kriterlerinin kapsamlı bir Ģekilde Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca değerlendirilmesine,
komisyonca belirlenecek 8 kat inĢaat yapımı Ģart ve kriterlerinin, maddeler halinde Ġmar Komisyonu
Gerekçe Raporuna geçilerek, görüĢülüp onaylanmak üzere ayrı bir gündem maddesi ile Belediye
Meclisi toplantısına sunulmasına; Belediye Meclisinin 02/02/2010 tarih ve 17 sayılı kararı gereğince
karar verilmiĢ idi.
8 kat inĢaat yapımı Ģart ve kriterleri; Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca imar mevzuatına göre
değerlendirilmiĢ olup, Ġmar ÇalıĢma Komisyon Raporu ve imar mevzuatı doğrultusunda
meclisimizce yapılan inceleme neticesinde;
8 KAT İNŞAAT YAPIMI ŞART VE KRİTERLERİ’NİN
============================================== :
1- Söz konusu gayrimenkulün en az 3 cepheli imar yoluna bakması,
2- K = H1+H2 + 7 m formulüne göre iki bina arasındaki mesafenin hesaplanması.
2
K = KarĢılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe (mt)
H1 =Yolun bir cephesine önerilecek yapının yüksekliği (mt)
H2 =Yolun diğer cephesine önerilecek yapının yüksekliği (mt)
3- ĠnĢaat yapılacak parselin en az bir cephesinin Ġmar Planında YeĢil Alana(Park) bakması.
4- Kapalı çıkmalar dahil Emsal ( E) = 1.80 olması,
5- KomĢu parsellerden en az 10 mt bahçe mesafesi bırakılması,
6- Çevre düzenlemesinin Peyzaj Mimarına hazırlattırılarak, yerinde projeye uygun düzenlemenin
Yapı Kullanma Ġzni alınmadan önce yapılmıĢ (tamamlanmıĢ) olması,
7- Talepte bulunulan parsel alanının 3000 m2 den az olmaması
Ģeklinde belirlenmesinin uygun olduğuna, bundan sonra Belediyemize 8 kat inĢaat yapımı ile ilgili
gelecek imar planı değiĢikliği taleplerinde öncelikle bu Ģart ve kriterlerin aranmasına, bu Ģartların

3

tümünün sağlanılması durumunda söz konusu taleplerin Belediye Meclisi gündemine sunulmasına,
aksi takdirde Meclis gündemine alınmasına gerek olmadığına, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
6- Ġlçemiz Hacıhasan (Kümbethatun) Mahallesinde tapunun 30.27.I pafta 622 ada 13 nolu parselde
bulunan 2430 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Merzifon Belediyesi adına kayıtlı gayrimenkul ile 622 ada 1
nolu parselde kayıtlı Tescil Harici gayrimenkul, 1/1000 ölçekli uygulama imar palanında kısmen
” Hayvan Pazarı” ve “Belediye Hizmet Alanı” na isabet etmektedir. 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında Belediye Hizmet Alanı olarak gösterimi yapılan bölge içerisinde yer alan, Belediye
Ģantiyesi ve hayvan pazarı Ģehir içerisinde kaldığından, söz konusu Ģantiye ve hayvan pazarının;
Ģehircilik ilkeleri dikkate alınarak, Ġlçemizin kentsel geliĢimine katkı sağlamaya yönelik olarak Ģehir
dıĢında bir bölgeye taĢınmasının ve bu alanın ise Ticaret Alanı’na dönüĢtürülmesinin daha uygun
olacağı BaĢkanlık Makamınca önerilmiĢtir.
Bu öneri doğrultusunda konuya 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; bu talep uygun görülmüĢ olup,
Ġlçemiz Hacıhasan (Kümbethatun) Mahallesinde tapunun 30.27.I pafta, 622 ada 13 nolu parselde
bulunan 2430 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Merzifon Belediyesi adına kayıtlı gayrimenkul ile 622 ada 1
nolu parselde kayıtlı Tescil Harici olarak yer alan gayrimenkulün bulunduğu, 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında “ Hayvan Pazarı” ve Belediye Hizmet Alanı” olarak gösterimi yapılan
alanın, “ Ticaret Alanı” na dönüĢtürülmesi için imar planı değiĢikliği yapılmasının uygun olduğuna,
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değiĢikliğinin
Belediyemiz tarafından Ġller Bankası Genel Müdürlüğü Ġmar Planlama Dairesi BaĢkanlığına veya
serbest piyasada görev yapan Ģehir ve bölge plancısına hazırlattırılarak, onay için daha sonra
toplanacak olan Belediye Meclisi toplantısına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
7- Ġlçemiz Mahzen Mahallesi Topraklık mevkiinde tapunun G34b.14b.03d. pafta, 1361 ada
26,35,36.37,39,40 ve 41 numaralı mülkiyeti Osman KORKMAZ adına kayıtlı gayrimenkullerin
öncelikle tevhid edilerek tek parsel haline getirilmek Ģartıyla, tek parsel üzerine toplam daire sayısı
artmadan tek blokta 32 dairelik inĢaat yapılmak, komĢu parsellerden en az 10 mt. bahçe mesafesi
bırakılmak, imar mevzuatında öngörüldüğü üzere çevre düzenlemesinin Peyzaj Mimarına
hazırlattırılmak, yerinde projeye uygun olarak hazırlattırılacak çevre düzenlemesinin tamamlanması
kaydıyla Yapı Kullanma Ġzin Belgesi’nin düzenlenmesi, kapalı çıkmalar dahil E = 1.80 olarak
uygulanmak suretiyle, tek parsel üzerine yapılacak binanın kat sayısının 8(sekiz) kat’ a çıkarılması
için imar planı değiĢikliği yapılmasının uygun olduğuna, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değiĢikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değiĢikliğinin mülk sahipleri tarafından serbest
piyasada görev yapan Ģehir ve bölge plancısına hazırlattırılarak onay için daha sonra toplanacak olan
Belediye Meclisi toplantısına sunulmasına; Belediye Meclisinin 02/02/2010 tarih ve 17 sayılı kararı
gereğince karar verilmiĢ olup, karar doğrultusunda mülk sahipleri tarafından ġehir Plancısı Nurdan
KIRCA’ ya hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği ve 1/5000 ölçekli nazım
imar planı değiĢikliği ile imar planı değiĢikliğine ait hazırlanan gerekçeli rapor üzerinde
meclisimizce yapılan incelemede; uygun olarak hazırlanmıĢ olduğu tespit edildiğinden, çevre
düzenlemesinin Peyzaj Mimarına hazırlattırılmak, yerinde projeye uygun olarak hazırlattırılacak
çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından, Yapı Kullanma Ġzin Belgesi’ nin düzenlenmesi
kaydıyla aynen onaylanmasına, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, oy birliği ile
karar verilmiĢtir.
8- Ġlçemiz Mahzen Mahallesi KaĢif Mercan Caddesinde tapunun G34b15d1a pafta, 1204 ada 1 nolu
parselde bulunan 2069,76 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Merzifon Belediyesi adına kayıtlı
gayrimenkulün bulunduğu alanın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “ÇarĢı Sosyal Merkezi”
alanından, 0,40 yoğunluklu ayrık nizam 5 (beĢ) katlı “Konut Fonksiyonuna” (alanı) dönüĢtürülmesi
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için imar planı değiĢikliği yapılmasının uygun olduğuna, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değiĢikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değiĢikliğinin Belediyemiz tarafından Ġller Bankası
Genel Müdürlüğü Ġmar Planlama Dairesi BaĢkanlığına veya serbest piyasada görev yapan Ģehir ve
bölge plancısına hazırlattırılarak, onay için daha sonra toplanacak olan Belediye Meclisi Toplantısına
sunulmasına; Belediye Meclisinin 02/02/2010 tarih ve 18 sayılı kararı gereğince karar verilmiĢ olup,
karar doğrultusunda Belediyemiz tarafından ġehir Plancısı M.Tolga AĞAOĞLU’ na hazırlattırılan
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değiĢikliği ile
imar planı değiĢikliğine ait hazırlanan gerekçeli rapor üzerinde meclisimizce yapılan incelemede,
uygun olarak hazırlanmıĢ olduğu tespit edildiğinden aynen onaylanmasına, 3194 sayılı Ġmar
Kanununun 8/b maddesi gereğince, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
9- Ġlçemiz Gazimahbup Mahallesi Hacıalioğlu mevkiinde tapunun 30.27 G pafta,574 ada 45
numaralı parselde bulunan 4407 m2 yüzölçümlü gayrimenkul Seyfettin TOPÇU adına kayıtlı olup,
gayrimenkul sahibi Seyfettin TOPÇU’nun Belediye BaĢkanlığına vermiĢ olduğu 12/02/2010 tarihli
dilekçesi ile, söz konusu gayrimenkulünün bulunduğu alanın; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
sınırları dıĢında, Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde yer almakta olduğunu, söz konusu
gayrimenkulü üzerine Oto Showroom Tesisleri yapabilmesi için mevzii imar planı hazırlattırılması
talebinde bulunduğundan,5393 sayılı Belediye Kanununun 24 ncü maddesinde belirtildiği üzere
“Meclis toplantısını müteakip Ġmar Komisyonu en fazla on iĢgünü içinde kendilerine havale edilen
iĢleri sonuçlandırır.”Hükmü gereğince, bu taleple ilgili hususların imar komisyonunda görüĢülmek
üzere Ġmar Komisyonuna sevkine,oy birliği ile karar verilmiĢtir.
10- Ġlçemiz Mahzen Mahallesinde tapunun 935 ada 1 nolu parselde kayıtlı Huzurevi ile 937 ada 3
nolu parselde kayıtlı gayrimenkullerin arasında bulunan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
“Park ve Yol” olarak gösterimi yapılan tescil harici ancak Merzifon Belediyesi kullanımında bulunan
yerlerin;5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” baĢlığı altında
yer alan 18 nci maddesinin (e) bendinde belirtilen “TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına,
tahsisine, tahsis Ģeklinin değiĢtirilmesine veya tahsisli bir taĢınmazın kamu hizmetlerinde ihtiyaç
duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı
geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.”Hükmü gereğince
Huzurevinin bahçesi olarak kullanılmak üzere, T.C.BaĢbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü adına 30 (otuz) yıl süre ile tahsis edilmesinin uygun olduğuna,
bu konuda Merzifon Belediyesi ile T.C. BaĢbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü arasında gerekli tahsis protokolünün düzenlenmesine, düzenlenecek olan
protokolü imzalamak, ayrıca yürütülecek iĢ ve iĢlemleri yerine getirmek üzere Belediye BaĢkanı
M.Kadri AYDINLI’nın görevli ve yetkili kılınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci
maddesinin( e) bendi hükümleri gereğince, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
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