MERZĠFON BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 07 / ġUBAT / 2017 SALI GÜNÜ SAAT 17:00’DE
YAPACAĞI ġUBAT/2017 AYI OLAĞAN BĠRLEġĠMĠNE AĠT MECLĠS GÜNDEMĠ
1- Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelik’te değiĢiklik yapılmıĢ ve bu değiĢiklik 10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olup, bu değiĢiklik doğrultusunda Merzifon
Belediyesince oluĢturulan memur ve sürekli iĢçi norm kadro cetvelleri; Belediye Meclisinin
06/05/2014 tarih ve 67/2014 sayılı kararı gereğince onaylanarak yürürlüğe girmiĢ idi.
Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden, Teknik
Hizmetler sınıfında yer alan ve münhal durumda bulunan 1.dereceli tekniker kadrosunun
kaldırılarak, bu kadronun yerine Teknik Hizmetler sınıfında yer alan 3.dereceli 1 adet tekniker
kadrosunun oluĢturulması ile yine norm kadro ihdas ve değiĢikliklerine iliĢkin düzenlenen (I),
(II) ve (VI) sayılı cetvellerin de ihdas edilerek onaylanması hususunun görüĢülerek karara
bağlanması.
2- Belediyemizde, 2017 yılı içerisinde tam zamanlı sözleĢme düzenlenerek sözleĢmeli olarak 1
Mühendis ve 1 Tekniker çalıĢtırılacağından, sözleĢmeli personele ödenecek net ücretlerin
belirlenmesi hususunun görüĢülerek karara bağlanması.
3- Ġlçemiz Yunus Emre Mahallesi 1. Etap Toki Sitesi Site Yönetim Kurulu BaĢkanlığının
Belediyemize göndermiĢ oldukları 20.01.2017 tarih ve 21 sayılı yazılarında; site sakinlerinin de
talepleri doğrultusunda, Yunus Emre Mahallesinde bulunan Yenikent Caddesi isminin
değiĢtirilerek, bu Caddeye; Suriye El-bab’taki patlamada yaralanan ve 06.01.2017 tarihinde
Ģehit düĢen P.Asb.ÜçvĢ. Selçuk ERDOĞAN’ın ismini yaĢatmak amacıyla “ġehit Asb. Selçuk
ERDOĞAN Caddesi” isminin verilmesi için talepte bulunulduğundan, bu taleple ilgili
hususların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (n) bendi hükümleri gereğince
değerlendirilerek karara bağlanması.
4- Ġlçemiz Kümbethatun Mahallesinde tapunun 274 ada, 17 parsel numarasında 223,00 m2, 51
parsel numarasında 8.494,00 m2, 52 parsel numarasında 4.774,00 m2, 103 parsel numarasında
3.239,00 m2, 697 ada, 36 parsel numarasında 5.217,00 m2, 50 parsel numarasında 4.106,00 m2,
85 parsel numarasında 2.934,00 m2, 94 parsel numarasında 3.565,00 m2, 95 parsel numarasında
3.985,00 m2, 100 parsel numarasında 4.186,00 m2, 101 parsel numarasında 4.145,00 m2, 120
parsel numarasında 3.885,00 m2 yüzölçümlü taĢınmazların tamamı ile 1085 ada, 7 parsel
numarasında 6.619,00 m2 yüzölçümlü taĢınmazın 15/16 hissesi Merzifon Belediyesi adına kayıtlı
olup,54.958,31 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün Merzifon Organize Sanayi Bölgesine bedelsiz
devri talep edilmiĢ, konunun Belediye meclisince değerlendirilmesi sonucunda; Belediye
meclisinin 03.01.2017 tarih ve 12/2017 sayılı kararında belirtildiği üzere, ilgili kamu kurum ve
kuruluĢlarından bedelsiz devir iĢleminin yapılıp yapılamayacağı konusunda yazılı görüĢler talep
edilmiĢ, Belediyemize ulaĢan T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü’nün
23.01.2017 tarih ve 30546965-250-E.1946 sayılı yazılarında, bedelsiz devrinin yapılabileceği
belirtilmiĢtir.
Buna göre, yukarıda ada, parsel ve yüzölçümleri belirtilen mülkiyeti Merzifon Belediyesi
adına kayıtlı 54,958,31 m2 yüzölçümlü 13 adet gayrimenkul ile ayrıca daha önce “Teknik ve
mesleki okullar yapılmak” üzere tapu kayıtlarının beyanlar hanesine Ģerh olarak iĢlenmesi
kaydı ile Merzifon Belediyesince OSB’ye devredilen gayrimenkullerdeki Ģerhin kaldırılarak, bu
devir sonrasında birleĢtirme, terk ve ifraz iĢlemleri sonucunda oluĢan 495 ada 51 parsel
numarasında kayıtlı 43.238,13 m2 yüzölçümlü, 495 ada 52 parsel numarasında kayıtlı 449,00
m2 yüzölçümlü ve 495 ada 18 parsel numarasında kayıtlı 11.678,00 m2 yüzölçümlü mülkiyeti
Merzifon Belediyesi adına kayıtlı 3 adet gayrimenkul de dahil olmak üzere toplam 16 adet
gayrimenkulün, Organize Sanayi Bölgesi Tüzel KiĢiliği adına bedelsiz olarak devredilip,
devredilemeyeceği hususunun görüĢülerek karara bağlanması.
5- Ġlçemiz Hacıbalı Mahallesinde 24 ada 79 parsel, Nusratiye Mahallesinde 525 ada 46, 47
parsel, 526 ada 60, 61, 62, 63, 64 ve 65 parsel, Kümbethatun Mahallesinde 851 ada 23 parsel, 852
ada 19 parsel, Mahzen (Camicedit) Mahallesi Lise Caddesinde 922 ada 26 parsel numarasında
bulunan B Blok zemin kat 10 bağımsız bölüm numaralı, Yunus Emre Mahallesinde 1672 ada 5
ve 10 parsel, Bahçelievler Mahallesinde 1268 ada 20 parsel, 1678 ada 7 ve 8 parsel, Mahzen
Mahallesinde 1340 ada 4 parselde kayıtlı taĢınmazlardaki Merzifon Belediyesine ait hisseler ile

ayrıca Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 271 ada 72, 73 ve 75 parsellere münasebeti bulunan
tarik fazlası yerlerin yoldan ihdaslarının yapılmak suretiyle bu kısımların satıĢı ile ayrıca 2981
sayılı Ġmar Affı Yasası ile 3194 sayılı Ġmar Yasası’nın 18 inci maddesi ile gerçekleĢtirilen imar
uygulaması sonucunda elde edilen hisseli parseller, kadastro tesisinden gelen hisseli parseller,
kamulaĢtırma sonrasında arta kalan tarik fazlası durumundaki hisseli parseller, Merzifon
Belediyesi adına kayıtlı büyük bir yüzölçüme sahip olmayan puça ve benzeri durumda olan
gayrimenkullerin gerekli görülmesi durumunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye
Meclisinin Görev ve Yetkileri” baĢlığı altındaki 18.maddesinin (e) bendi hükümleri gereğince,
isteklilerine 2017 yılı içerisinde satıĢlarının yapılabilmesi konusunda satıĢ yetkisi verilmesi
hususunun görüĢülerek karara bağlanması.
6- Ġlçemiz içme suyu ihtiyacının karĢılanması, depo ve Ģebeke ihtiyacının giderilmesi amacıyla,
kaynak ve sondaj kuyularına dayalı mevcut sistemin yeniden projelendirilmesi için Belediyemiz
tarafından Ġller Bankası A.ġ. Samsun Bölge Müdürlüğü’ne talepte bulunulmuĢ, Ġller Bankası
A.ġ. Samsun Bölge Müdürlüğü teknik personeli tarafından etüd çalıĢmaları yapılmıĢ,
hazırlanan rapor Ġller Bankası A.ġ. Proje Dairesi BaĢkanlığına gönderilmiĢtir.
Ġller Bankası A.ġ. Proje Dairesi BaĢkanlığının Belediyemize göndermiĢ oldukları 18.11.2016
tarih ve E.28595 sayılı yazılarında; 6(altı) madde halinde belirtilen eksikliklerin giderilmesi,
önerilere uyulması, gerekli çalıĢmaların yapılarak elde edilecek sonuçların bildirilmesi Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğünden istenilmiĢ, ayrıca Ġtfaiye, Kefeli, Hıra ve Hastane 1, 2 ve 3 sondaj
kuyularına “katı ve sıvı boĢaltılmasına ve geçiĢine, tarım alanlarında kirleticilerin kullanımına
izin verilmeyeceğine ve bu kuyulara ait oluĢabilecek her türlü zarar ziyanın sorumluluğunun
Belediyenin taahhüdü altında olduğuna dair Belediye Meclis Kararının alınması” istenilmiĢtir.
Ġller Bankası A.ġ. Proje Dairesi BaĢkanlığı tarafından Belediyemize gönderilen söz konusu
yazının 3.maddesinde belirtilen ve yukarıda açıklanan taahhüdün, Belediye Meclisi tarafından
benimsendiğine ve aynen yerine getirileceğine iliĢkin meclis kararı alınması yönündeki bu
taleple ilgili hususların görüĢülerek karara bağlanması.
7- Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının Belediyemize göndermiĢ
oldukları 31.01.2017 tarih ve 2017/090 sayılı yazılarında; Organize Sanayi Bölgesine ait
01.01.2013-28.04.2015 tarihleri arasında gerçekleĢtirilen müfettiĢ denetimi sonrasında
düzenlenen denetim raporunda, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan iĢletme ve iĢyerlerinin
ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunun dağıtımının, OSB Kanunu’nun 20.maddesine göre OSB
tarafından yapılması gerektiğinin belirtildiği, bu doğrultuda OSB Yönetim Kurulu tarafından
alınan 28.12.2016 tarih ve 25 sayılı karar gereğince, Merzifon Belediyesince verilen su
hizmetinin OSB bünyesine alınarak iĢletilmesinin ise Müdürlükleri tarafından gerçekleĢtirilmesi
yönünde karar alındığını, yine MüteĢebbis Heyet Kurulunun 10.01.2017 tarih ve 01 sayılı kararı
ile de, bu konuda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirildiğinin belirtilerek, konunun Belediyenin
yetkili karar merciince değerlendirildikten sonra, bu konuda Merzifon Belediyesi ile Merzifon
OSB Müdürlüğü arasında sözleĢme düzenlenmesi yönünde talepte bulunulmuĢtur.
Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde yer alan iĢletme, iĢyerleri, Atıksu Arıtma Tesisi,
Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan ve su tüketimi gerçekleĢtirilen tüm yerlere
ait OSB giriĢine ve çıkıĢına 1 er adet içme su sayacı takılıp, aboneliğin OSB Müdürlüğü adına
yapılması, tahakkuk edecek içme ve kullanma su tüketim bedellerinin OSB Müdürlüğü adına
aylık olarak tahakkuk ettirilmesi, bu konuda Merzifon Belediyesi ve Merzifon OSB Müdürlüğü
arasında gerekli protokolün (sözleĢme) düzenlenmesi ile OSB Müdürlüğü bünyesinde faaliyet
gösteren iĢletme ve iĢyerlerine halen lokal olarak içme ve kullanma su bedeli aylık olarak 50
m3’e kadar 3,63 TL/m3, 50 m3’ün üzerinde ise 6,60 TL/m3 uygulanmakta olduğundan, gelir
tarifesine geçilmek üzere OSB Müdürlüğüne aylık olarak verilecek 1m3 içme ve kullanma
suyundan ne kadar içme su ücreti alınacağı ile uygulanacak barem limiti ve belli baremden
sonraki su ücretinin belirlenmesi hususunun görüĢülerek karara bağlanması.
8- Ġlçemiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde ( GümüĢhacıköy yolu)
Tapunun G34b15d01c02d pafta 271 ada 72 parsel numarasında kayıtlı 654,00 m2 , 271 ada 73
parsel numarasında kayıtlı 757,90 m2 ve 271 ada 76 parsel numarasında kayıtlı 565,31 m2
yüzölçümlü gayrimenkul sahibi Belediye BaĢkanlığına vermiĢ olduğu 30.12.2016 tarihli dilekçesi
ile; 2012 yılında onaylanmıĢ olan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar planında 271 ada 75
nolu parselinin bulunduğu alanın akaryakıt istasyonu ve LPG tesisleri ile otel ve sosyal tesisler
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alanı olarak, 72, 73 ve 76 nolu parsellerinin bulunduğu alanın ise ayrık nizam 3 kat ( A-3) konut
alanı olarak planlandığını, ancak; Belediye meclisinin 01.05.2007 tarih ve 57/2007 sayılı kararı
gereğince onaylanmıĢ planla; o tarihteki yürürlükteki planda, ayrık nizam 5 kat konut + ticaret
alanı olarak planlı bulunan 60,63 ve 75 ( eski 1 nolu parsel) nolu parsellerin bulunduğu alanın,
blok nizam 5 kat olarak düzenlendiğini, parsellerin cephe aldığı 7 mt geniĢliğindeki yaya
yolunun 10 mt. ye çıkarıldığını ve 72- 73 nolu parsellerinin bitiĢiğinden yeĢil alan ayrıldığını, bu
plana göre terkin iĢlemlerinin gerçekleĢtirildiğini, bunun sonucunda 75-72-73 nolu parsellerin
oluĢtuğunu, 04.12.2007 tarih ve 148/2007 sayılı Belediye meclisi kararı ile ise; 271 ada 75 nolu
parselin bulunduğu alanın, akaryakıt istasyonu ve LPG tesisleri ile otel ve sosyal tesisler alanı
olarak planlandığını, ancak; 2012 yılında hazırlanan revizyon imar planında, söz konusu
parsellerinin bulunduğu alanın; ticaret alanı, akaryakıt istasyonu ve LPG tesisleri ile otel ve
sosyal tesisler alanı olarak iĢaretlenmiĢ olmasına rağmen, 10 mt. yol geniĢliği ve yeĢil alanın
iĢaretlenmemiĢ olduğunu, bu durumda tekrar tevhid iĢlemi doğmakta olduğunu, terkin iĢlemi
yapmıĢ oldukları yerin, tekrar tevhit iĢlemi sonucuna tabi tutulacağını, bu durumun ise
mağduriyetine sebep olacağını, bu mağduriyetlerinin giderilerek, yürürlükteki planda 7 mt olan
yol geniĢliğinin, 75 nolu parselin sınırının korunarak 10 mt ye çıkarılması ve 72 ve 73 nolu
parsellerin sınırının korunarak, bitiĢiğine park alanı iĢlenmesi için imar planı değiĢikliği
yapılması talebinde bulunduğundan, Ġmar Komisyonunca da değerlendirilen bu taleple ilgili
hususların görüĢülerek karara bağlanması.
9- Ġlçemiz Buğdaylı Mahallesi Ġstiklal Caddesinde tapunun G34b14c02c pafta, 1254 ada 5 parsel
numarasında kayıtlı 782,18 m2 yüzölçümlü gayrimenkul sahibi Belediye BaĢkanlığına vermiĢ
olduğu 08.12.2016 tarihli dilekçesi ile; arsasının içerisinde YedaĢ elektrik trafo planının
bulunduğunu, fiziki olarak trafo binasının arsasının güneyindeki yol üzerinde olduğunu,
Belediye BaĢkanlığına daha önceden yapmıĢ olduğu müracaatı sonucunda, TedaĢ ile
yazıĢmaların yapıldığını, bu yazıĢmalar sonucunda TedaĢ’ın trafo alanının kaldırılabileceğinin
ortaya çıktığını, bunun üzerine Belediye meclisinin 01.12.2015 tarih ve 197/2015 sayılı kararı ile
trafo alanının 1254 ada 5 nolu parseli üzerinden kaldırıldığını, ancak; T.C. Amasya Valiliği
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün planı incelemesi sonucunda, trafo alanının parselden
kaldırılarak, yeĢil alan (park) üzerine iĢlenmesi sonucu yeĢil alan miktarında azalma olduğu
gerekçesi ile aynı bölgeden sosyal donatı alanı gerekeceğinin bildirildiğini, Belediye
BaĢkanlığı’nın bu defa trafo alanını kaldırarak, yol üzerine trafo alanının çizildiğini, sosyal
donatı alanı olarak da 600 mt. uzaklıkta konut alanından ticaret alanına dönüĢtürülen bir
alanın verildiğinin bildirildiğini, ilgili müdürlük tarafından yeniden yapılan inceleme sonucunda
ise, planda gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiğinin, bu durumun ise Belediye BaĢkanlığının
görev, yetki ve sorumluluğunda olduğunun belirtildiğini, tüm bu iĢlemlerin ardından parselini
kullanamaz hale geldiğini, mağduriyetinin devam etmesi ve sorunun çözülememesi nedeni ile
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı aleyhine dava açtığını, açmıĢ olduğu davada; Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü’nün 06/06/2016 tarih ve 3487 sayılı yazıları ekindeki teknik inceleme raporunun
iptalini istediğini, T.C. Samsun 2. Ġdare Mahkemesi tarafından ise söz konusu teknik inceleme
raporu ile “…belediye baĢkanlığının bilgilendirildiği, raporda herhangi bir müeyyide
öngörülmediği, yol göstermeye ve bilgi vermeye yönelik olduğu, raporun tek baĢına hukuk
düzeninde sonuç doğuran, kesin ve zorunlu bir idari iĢlem niteliğinde olmadığı anlaĢıldığından,
davanın esasının incelenmesine olanak bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı
Kanun’un 15/1-b maddesi uyarınca davanın incelenmeksizin reddine…” Ģeklinde karar
verildiğini belirterek, konunun yeniden incelenerek, mağduriyetinin giderilmesi yönünde talepte
bulunduğundan, Ġmar Komisyonunca da değerlendirilen bu taleple ilgili hususların görüĢülerek
karara bağlanması.
10- Ġlçemiz Yunus Emre Mahallesi Tepeardı mevkiinde tapunun G34b14b pafta, 1146 ada 787
parsel numarasında kayıtlı 4.600,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkul sahibi Belediye BaĢkanlığına
vermiĢ olduğu 28.12.2016 tarihli dilekçesi ile; gayrimenkulünün güneyinde enerji hattı
bulunmasından dolayı inĢaat yapmasının mümkün olmadığını, gayrimenkulünün inĢaat
yapımına elveriĢli hale getirilebilmesi için, gayrimenkulü ile gayrimenkulünün kuzeyinde
bulunan park alanının yer değiĢtirilmesi, aynı zamanda da adanın inĢaat kullanım alanının yan
parsellerle eĢdeğer hale getirilebilmesi için, gayrimenkulünün bulunduğu bölgede imar planı
değiĢikliği yapılması talebinde bulunduğundan, Ġmar Komisyonunca da değerlendirilen bu
taleple ilgili hususların görüĢülerek karara bağlanması.
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11- Ġlçemiz Samsun Karayolu üzeri Bahçekent Köyü Köyaltı mevkiinde tapunun G35a11dA
pafta, 944 nolu parselde kayıtlı 10.875,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki gayrimenkul, 1/1000
ölçekli uygulama imar planında Belediye sınırları dıĢında, mücavir alan sınırları içerisinde yer
almaktadır.
Söz konusu gayrimenkul üzerine Özel Eğitim Tesisleri inĢa edilebilmesi için, bu alana; Özel
Eğitim Tesisleri Alanı olarak imar planı yapılması yönünde talepte bulunulmuĢ, konu; Belediye
meclisinin 01.09.2015 tarih ve 146/2015 sayılı kararı gereğince değerlendirilerek, ilgili kamu
kurum ve kuruluĢlarından görüĢ alınmasına karar verilmiĢ bulunmaktadır.
Konu hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından görüĢ alınmıĢ ve gelen görüĢler uygun
bulunarak Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca da görüĢülmüĢ olduğundan, bu hususta hazırlanan
Ġmar ÇalıĢma Komisyonu Gerekçe Raporunun değerlendirilmesi hususunun görüĢülerek karara
bağlanması.
12- Ġlçemiz Bahçekent Köyü Köyaltı mevkiinde tapunun G34b15cb pafta, 1147 nolu parselde
kayıtlı 3.882,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki gayrimenkul; 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı sınırları dıĢında, mücavir alan sınırları içerisinde yer almakta olup, mülk sahibi bu
gayrimenkulünün bulunduğu alanın “TeĢhir ve Ticarete Yönelik Ticaret Alanı”na
dönüĢtürülebilmesi için, gayrimenkulünün bulunduğu alan üzerine imar planı
hazırlattırabilmesi için talepte bulunmuĢ, konu; belediye meclisinin 06.09.2016 tarih ve 129/2016
sayılı kararı gereğince değerlendirilerek, ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından görüĢ
alınmasına karar verilmiĢ bulunmaktadır.
Konu hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından görüĢ alınmıĢ ve gelen görüĢler uygun
bulunarak Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca da görüĢülmüĢ olduğundan, bu hususta hazırlanan
Ġmar ÇalıĢma Komisyonu Gerekçe Raporunun değerlendirilmesi hususunun görüĢülerek karara
bağlanması.
13- Ġlçemiz Naccar Mahallesi Aksu Sokakta tapunun 30.30 Te pafta, 69 ada 6 nolu parselde
kayıtlı 107 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün bulunduğu alanın, park alanından konut alanına
dönüĢtürülebilmesi için imar planı değiĢikliği yapılmasına; Belediye meclisinin 04.10.2016 tarih
ve 148/2016 sayılı kararı gereğince karar verilmiĢ olup, karar doğrultusunda Belediyemiz Ģehir
plancısı Esra ĠĞCĠ TANRIVERDĠ tarafından hazırlanan imar planı değiĢiklik paftalarının
onaylanması hususunun görüĢülerek karara bağlanması.
14- Ġlçemiz Bahçecik Köyü Ortahark mevkiinde tapunun G34b20b pafta, 763 nolu parselde
bulunan 35.600,00 m2 yüzölçümlü, mülkiyeti Merzifon Belediyesi adına kayıtlı tarla vasfındaki
gayrimenkulün bulunduğu alanın “Atık Su Arıtma Tesisi Alanı”na dönüĢtürülebilmesi için imar
planı değiĢikliği yapılmasına; Belediye meclisinin 03.06.2014 tarih ve 99/2014 sayılı kararı
gereğince karar verilmiĢ olup, karar doğrultusunda Belediyemiz Ģehir plancısı Esra ĠĞCĠ
TANRIVERDĠ tarafından hazırlanan imar planı değiĢiklik paftalarının onaylanması hususunun
görüĢülerek karara bağlanması.
15- Ġlçemiz Harmanlar Mahallesi Null mevkiinde tapunun G34B15D01B pafta, 1618 ada 199
parsel numarasında kayıtlı 306,09 m2 yüzölçümlü gayrimenkul sahibi Belediye BaĢkanlığına
vermiĢ olduğu 06.01.2017 havale tarihli dilekçesi ile; söz konusu parselinin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında konut alanında bulunduğunu Ģifaen öğrendiğini, ilave ve revizyon imar
planı yapımı aĢamasında planlar askıya çıktığında Ģehir dıĢında bulunduğu için gerekli
kontrolları zamanında yapamadığını, oysa; 1618 nolu imar adasının kuzey ve güney
bölümlerinin ticaret alanı olarak gösteriminin yapılmasına karĢın, aynı ada içerisinde bulunan
parselinin ise konut alanında bırakıldığını, bu durumda ise planlama tekniğine göre Ģehircilik
esasları ile imar mevzuatına aykırılık oluĢtuğunun açık bir Ģekilde ortaya çıktığını, bitiĢiklerinde
yer alan 1224 adadaki parsellerin de ticaret alanı içerisinde yer aldığını, Ģehircilik ve bütüncül
planlama açısından bakıldığında kendi parselinin de ticaret alanı içerisinde yer alması
gerektiğinin kaçınılmaz olacağını, bu mağduriyetinin giderilebilmesi için mahallinde ve imar
mevzuatına göre konunun incelenerek, parselinin bulunduğu güzergahın da konut alanından,
ticaret + konut alanına dönüĢtürülebilmesi için imar planı değiĢikliği yapılması talebinde
bulunduğundan, bu taleple ilgili hususların görüĢülerek karara bağlanması.
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16- Ġlçemiz Nusratiye Mahallesinde tapunun G34B15A03C pafta, 526 ada 61, 62, 63 ve 64 parsel
numarasında bulunan mülkiyeti Merzifon Belediyesi adına kayıtlı gayrimenkuller, 1/1000
ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 3 kat (A-3) konut alanı içerisinde yer almakta olup,
söz konusu gayrimenkuller üzerine “Cem Evi” yapılması talep edildiğinden, bu nedenle; 526 ada
61, 62, 63 ve 64 parsel numaralı gayrimenkullerin bulunduğu alanın, konut alanından “Sosyal
Tesisler Alanı”na dönüĢtürülebilmesi için imar planı değiĢikliği yapılması talebinde
bulunulduğundan, bu taleple ilgili hususların görüĢülerek karara bağlanması.
17- Ġlçemiz Kümbethatun Mahallesinde tapunun 636 ada 2 parsel numarasında bulunan 57,00
m2, 3 parsel numarasında bulunan 55,00 m2, 4 parsel numarasında bulunan 55,00 m2, 5 parsel
numarasında bulunan 57,00 m2, 22 parsel numarasında bulunan 56,00 m2, 23 parsel
numarasında bulunan 55,00 m2, 24 parsel numarasında bulunan 56,00 m2 ve 25 parsel
numarasında bulunan 55,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkuller Merzifon Belediyesi adına kayıtlı
olup, 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planına göre bu gayrimenkullerin ön cephelerinde
ihdas edilmesi gereken kısımlar oluĢmuĢ bulunmaktadır. Ancak; bu taĢınmazlar üzerinde
iĢyerlerinin bulunması sebebi ile söz konusu gayrimenkullerin bulunduğu alanın, bir önceki
imar planındaki konumuna dönüĢtürülebilmesi için imar planı değiĢikliği yapılması ve imar
planı değiĢikliğinden sonra ise söz konusu 8 (sekiz) adet parselin, 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” baĢlığı altındaki 18.maddesinin (e) bendi
hükümleri gereğince, isteklilerine satıĢlarının yapılabilmesi konusunda satıĢ yetkisi verilmesi
hususunun görüĢülerek karara bağlanması.
18- Ġlçemiz Bahçelievler Mahallesi Topraklık mevkiinde tapunun G34B14C02B pafta, 1346 ada
9 nolu parselde kayıtlı 1.033,99 m2 yüzölçümlü gayrimenkul sahibi vekilinin Belediye
BaĢkanlığına vermiĢ olduğu 27.01.2017 havale tarihli dilekçesi ile; parselinin bulunduğu alanın
ticaret alanı içerisinde yer aldığını, söz konusu parselinin ticaret alanından çıkartılarak,
etrafındaki adalar gibi ticaret + konut alanına dönüĢtürülebilmesi için imar planı değiĢikliği
yapılması talebinde bulunduğundan, bu taleple ilgili hususların görüĢülerek karara bağlanması.
19- Ġlçemiz Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde tapunun 31 ada 9, 10 ve 15 nolu
parsellerin bir kısmı Ġlköğretim Tesisleri Alanı’na isabet etmektedir.
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 25.01.2017 tarih ve 1040995 sayılı yazılarında, söz konusu
parsellerin bulunduğu alanda imar planı değiĢikliği yapılmasında kurumlarınca herhangi bir
sakıncanın bulunmadığı bildirilmiĢ olduğundan, buna göre gayrimenkul sahibinin Belediye
BaĢkanlığına vermiĢ olduğu 27.01.2017 tarihli dilekçesi ile; adı geçen parsellerden Ġlköğretim
Tesisleri Alanı’na giren kısımların sınır hatlarının korunarak, bu alanda imar planı değiĢikliği
yapılması talebinde bulunduğundan, bu taleple ilgili hususların görüĢülerek karara bağlanması.
20- Ġlçemiz Mahzen Mahallesi Uzun Sokakta tapunun 361 ada 12 ve 13 nolu parsellerde kayıtlı
gayrimenkul sahibinin Belediye BaĢkanlığına vermiĢ olduğu 27.01.2017 tarihli dilekçesi ile; söz
konusu sokağın tamamına konut alanı olarak bitiĢik nizam 5 kat (B-5) inĢaat ruhsatı verilmesine
rağmen, arsasına konut alanında bitiĢik nizam 3 kat (B-3) inĢaat ruhsatı verildiğini, aynı
zamanda parselinin bitiĢiğinde yer alan 6 mt.lik Yeni Sokaktaki arsaya da 5 kat inĢaat ruhsatı
verildiğini emsal göstererek gayrimenkulünün bulunduğu alanın; bitiĢik nizam 3 kat (B-3)
konut alanından, bitiĢik nizam 5 kat (B-5) konut alanına dönüĢtürülebilmesi için kat artırımına
iliĢkin imar planı değiĢikliği yapılması talebinde bulunduğundan, bu taleple ilgili hususların
görüĢülerek karara bağlanması.
21- Ġlçemiz Sofular Mahallesi Hıdırlık mevkiinde tapunun 26.33.III. pafta, 13 ada 34 parsel
numarasında kayıtlı 10.737,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkul üzerine 95 odalı, iki yüzme havuzlu,
konferans salonlu, sağlık merkezli ve sosyal tesis amaçlı Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanı
(K.D.K.Ç.A.) kapsamında tesisler yapılabilmesi için, ilave imar planı hazırlattırılması
yönündeki gayrimenkul sahibi vekilinin talebi, Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 17/2017
sayılı kararı gereğince değerlendirilmiĢ, konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından bu
tesislerin yapılabilmesi için herhangi bir sakıncanın bulunup bulunmadığı konusunda yazılı
görüĢ alınmasına karar verilmiĢ idi.
Ġlgili kamu kurum ve kuruluĢlarından bu yönde talepte bulunulmuĢ iken, bu defa
gayrimenkul sahibi vekili Belediye BaĢkanlığına 01.02.2017 tarihli dilekçesi ile müracaatta

5

bulunarak, Amasya Ġli 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında; gayrimenkullerinin geliĢme alanı
dıĢında kaldığını öğrendiğini, bu nedenle konu ile ilgili taleplerinin; K.D.K.Ç.A. kapsamından
çıkartılarak, sağlık turizmi amaçlı “Termal Turizm Tesis Alanı” olarak planlanması yönünde
değiĢtirilmesi için talepte bulunduğundan, bu taleple ilgili hususların görüĢülerek karara
bağlanması.
22- Ġlçemiz Gökçebağ Köyü Ören mevkiinde tapunun G35a11b04c pafta, 1651 nolu parselde
bulunan 23.414,71 m2 yüzölçümlü Sanayi Alanı olarak planlanan gayrimenkul ile bu
gayrimenkule bitiĢik konumda olan G35a11b pafta, 95 nolu 6.500,00 m2 yüzölçümlü Tarım ve
Hayvancılık Tesisi Alanı olarak planlanan gayrimenkulün, daha önce Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü’nün 24.04.2015 tarih ve 22851157-305.03.99-2689 sayılı yazıları ve eki teknik
raporda belirtildiği üzere, 2 parsel arasındaki güney ve doğu cephelerinde yapı yaklaĢma
mesafesi bırakılmasına dair görüĢleri doğrultusunda hazırlanan ilave imar planları, 02.06.2015
tarih ve 116/2015 sayılı Belediye meclis kararı ile onanmıĢ bulunmaktadır.
Bu defa gayrimenkul yetkilileri Belediye BaĢkanlığı’na vermiĢ olduğu 30.01.2017 tarihli
dilekçesi ile; dilekçeleri ekinde sunmuĢ oldukları Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün
19.01.2017 tarih ve E.1304 sayılı yazılarında belirtilen gerekçelere göre, “söz konusu 2 parsel
arasında yapı yaklaĢma mesafeleri belirlenmesine gerek bulunmamaktadır” görüĢünün
bildirilmesi karĢısında, bu görüĢ doğrultusunda 95 ve 1651 nolu parsellerin güney ve doğu
cephelerindeki yapı yaklaĢma mesafelerinin kaldırılmasına yönelik imar planı değiĢikliği
yapılması talebinde bulunduğundan, bu taleple ilgili hususların görüĢülerek karara bağlanması.

Alp KARGI
Belediye BaĢkanı
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