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BAŞKAN: ALP KARGI
KATİP : EMEK ÖZGÜR AKDENİZ
KATİP : MESUT ÖZKARACALAR
1- Ġlçemiz Bahçekent Köyü Çaykenarı mevkiinde (havaalanı yolu üzeri) tapunun G34b15d
pafta, 832 ve 785 nolu parseller ile ilgili; 832 nolu parselin TeĢhir ve Ticarete Yönelik Ticaret
Alanı olması ve bir kısmının daha önceden imar planı yapılmıĢ olan 785 nolu parsele ilave
edilerek birleĢtirilmesine yönelik imar planı değiĢikliği Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih
ve 133/2016 sayılı kararı ile onaylanarak, askı süresi sonunda kesinleĢmesinin ardından, T.C.
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’ne gönderilmiĢtir.
Konu ile ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün Belediye BaĢkanlığımıza
göndermiĢ oldukları 04.11.2016 tarih ve 6511 sayılı yazıları ekindeki teknik Ġnceleme
Raporunda Özetle; 785 nolu parselin Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanı (K.D.K.Ç.A) olarak
planlı bulunduğu, 832 nolu parselin ise Ticaret Alanı olarak planlandığı, bu parselin bir
kısmının 785 nolu parsele ilave edilmesi ve geniĢletilmesi suretiyle Çevre Düzeni Planı’na
aykırılık oluĢturduğu, Müdürlükleri tarafından Belediyemize göndermiĢ oldukları 02.12.2015
tarih ve 7537 sayılı yazılarında, karayolu güzergahında yapılabileceğinden Karayollarından
söz konusu taĢınmazın karayolu güzergahında yer aldığına dair görüĢün alınması gerektiğinin
belirtildiği, ancak; Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğü’nün yazılarında Devlet ve Ġl
Karayolumuz ağında bulunmadığı tespit edilmiĢtir ifadelerine yer verilmiĢ olduğundan, bu
durumun dikkate alındığında, Ticaret Alanı olarak planlanmasının aykırılık oluĢturduğu
belirtilmiĢtir. Bu defa;
Söz konusu Teknik Ġnceleme Raporuna istinaden; Samsun Karayolları 7. Bölge
Müdürlüğü yazıları, Belediye Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 16.11.2016 tarih ve 2705
sayılı yazıları ekinde Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’ne gönderilmiĢ, bu yazıda;
Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğünün 13.01.2016 tarih ve 7904 sayılı yazıları gerekçe
gösterilerek “………… idaremiz yol ağında bulunmayan yol üzerinde bulunmasına rağmen,
kavĢak yakınında bulunduğundan, yönetmeliğin 42. maddesi gereği, parsele giriĢ çıkıĢın 37.
maddede belirtilen 50.00 metrelik kavĢak mesafesi Ģartını, yapılacak yapılarında 41. maddede
belirtilen 25.00 metrelik çekme mesafesi Ģartını sağlaması kaydı ile anılan parsele Ticaret
Alanı olarak ilave imar planı hazırlanmasında, Bölge Müdürlüğümüzce sakınca
görülmemektedir……” ifadesinin yer aldığı vurgulanmıĢtır.
Ancak, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün Belediyemize göndermiĢ oldukları
19.12.2016 tarih ve 7517 sayılı yazılarında ise; konu ile ilgili uygulamaların, teknik
raporlarında belirtilen hususların göz ardı edilerek hazırlandığı, konunun Belediye
BaĢkanlığınca yeniden incelenmesi, görev, yetki ve sorumluluğunuz kapsamında
sonuçlandırılması gerektiği belirtildiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 üncü
maddesinde belirtildiği üzere “Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iĢ

günü içinde kendilerine havale edilen iĢleri sonuçlandırır.” Hükmü gereğince bu taleple ilgili
hususların Ġmar Komisyonunda görüĢülmek üzere Ġmar Komisyonuna sevkine, oy birliği ile
karar verilmiĢtir.
2-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 Atalar ĠnĢ. Yapı Mlz. Orm. Ürn. Otmv. Gıda Konf. Turizm
Nak. San ve Tic. Ltd. ġti. yetkilisi Ahmet ATALAR’ın 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 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, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 üncü maddesinde
belirtildiği üzere “Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iĢ günü içinde
kendilerine havale edilen iĢleri sonuçlandırır.” Hükmü gereğince bu taleple ilgili hususların
Ġmar Komisyonunda görüĢülmek üzere Ġmar Komisyonuna sevkine, oy birliği ile karar
verilmiĢtir.
3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” baĢlıklı 14.
Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “Belediye, mahalli müĢterek nitelikte olmak
Ģartıyla; … gerektiğinde, sporu teĢvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör
spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor
karĢılaĢmaları düzenler, yurtiçi ve yurtdıĢı müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece
alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclis kararı ile ödül
verebilir…” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm doğrultusunda; bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için
tahakkuk eden miktarın binde on ikisini geçmemek üzere amatör spor kulüplerine nakdi
yardım yapılması ve ödül verilmesi öngörülmüĢ olduğundan, buna göre belediyemiz için bir
önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden tahakkuk eden miktarın binde on ikisini geçmemek
üzere belirlenen 320.000,00 TL ye kadar olan tutarın, Merzifon Belediyesi tarafından 2017
yılı içerisinde ilçemizdeki amatör spor kulüplerine nakdi yardım ve ödül olarak verilmesinin
uygun olduğuna, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
hükümleri gereğince, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
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4- Merzifon Belediyesinin iĢtiraki ile kurulu bulunan Merzifon TANSA A.ġ.’de
Belediyemizin %100 hissesi yer almakta ve 1.800.000,00 TL sermayesi mevcut
bulunmaktadır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” baĢlığı altındaki 18.
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde “Bütçe içi iĢletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’na tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıĢına ve
gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” hükmü yer aldığından, bu hüküm
doğrultusunda Merzifon TANSA A.ġ.nin yürütmekte olduğu faaliyetlerinin yerine
getirilebilmesi ve faaliyet alanları ile ilgili çalıĢmalarda öz sermaye olarak kullanılmak üzere,
2017 yılı içerisinde Merzifon Belediyesi tarafından Merzifon TANSA A.ġ.’ye 400.000,00 TL
sermaye artırımının yapılmasının ve Merzifon TANSA A.ġ. sermayesinin 2.200.000,00
TL’ye çıkarılmasının uygun olduğuna, sermaye artırımı hususunda meclisimizce yetki
verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi
hükümleri gereğince, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi gereğince; “Belediye Meclisi; her ayın
ilk haftası, önceden kararlaĢtırdığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde
çalıĢmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” Hükmü
getirildiğinden, buna göre; Belediye Meclis toplantılarının; her ayın ilk haftası içerisinde Salı
günleri yaz dönemi içerisinde saat 18.00’de, kıĢ dönemi içerisinde ise saat 17.00’de veya
uygun görülebilecek bir saatte yapılmasının, meclis toplantısının yapılacağı Salı gününün
resmi tatile rastlaması halinde, toplantının müteakip ilk mesai günü yapılmasının, ayrıca bir
aylık tatilin Ağustos ayı içerisinde yapılmasının uygun olduğuna, oy birliği ile karar
verilmiĢtir.
6- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesinin birinci fıkrasında; Meclis baĢkan ve
üyelerinin, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, aynı Kanun’un 39 uncu
maddesi uyarınca belediye baĢkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının
üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödeneceği
hükmü yer aldığından, bu hüküm doğrultusunda; meclis baĢkan ve üyelerine, meclis ve
komisyon toplantılarına katılacakları her gün için ödenecek huzur hakkı miktarının
belirlenmesi için meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
39 uncu maddesi uyarınca belediye baĢkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük
tutarının üçte birini geçmemek üzere hesaplanan 109,16 TL’nin 2017 yılında meclis baĢkan
ve üyelerinin meclis ve komisyon toplantılarına katılacakları her gün için ödenmesinin uygun
olduğuna, yıl içerisinde bu ücrette artıĢ meydana gelmesi durumunda ise, artıĢ oranının bu
ücret üzerine ilave edilerek ödenmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesinin
birinci fıkrası hükümlerine uyularak, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
7- 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren,
5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereğince “Ġl ve Ġlçe Belediyeleri ile nüfusu
10.000’in üzerindeki Belediyelerde Belediye Meclisi her OCAK ayı toplantısında Belediyenin
bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve iĢlemlerinin denetimi için kendi üyeleri
arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beĢten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu
oluĢturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının
meclis üye tam sayısına oranlanması sureti ile oluĢur.” Hükmü bulunduğundan, bu hüküm
doğrultusunda, Merzifon Belediyesinde denetim komisyonu oluĢturulmasına iliĢkin
meclisimizce gizli oyla yapılan seçim sonucunda, Meclis üyelerinden A. Bora ELÇĠN 25 oy,
M. Tuncer BASMACI 25 oy, Neslihan ġENYÜZ 25 oy, Servet ARSLANER 23 oy ve
Abdullah ġAHĠNOĞLU 22 oy aldığından, bu sonuca göre; A. Bora ELÇĠN, M.Tuncer
BASMACI, Neslihan ġENYÜZ, Servet ARSLANER ve Abdullah ġAHĠNOĞLU’nun
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Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve iĢlemlerinin denetimini
yapmak üzere, Belediyemizde denetim komisyonuna seçilmelerine; 5393 sayılı Belediye
Kanununun 25 inci maddesine uyularak, oy çokluğu ile karar verilmiĢtir.
8- Belediyemizde teknik personel, sağlık personeli ile eğitici personel tarafından yürütülmesi
gereken hizmetlerin aksatılmadan proğram dahilinde yerine getirilebilmesi için, münhal
durumda bulunan ġehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Mühendis, Sosyolog, Ekonomist, Tekniker,
Ölçü Ayar Memuru, Teknisyen, Eğitmen, HemĢire, Sağlık Memuru ve Avukat kadroları
karĢılık gösterilerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi hükümleri gereğince,
Belediyemizin çeĢitli birimlerinde sözleĢmeli olarak çalıĢtırılan 1. dereceli 1 ġehir Plancısı, 1.
dereceli 1 Peyzaj Mimarı, 1. dereceli 1 Mühendis, 1. dereceli 1 Sosyolog, 1. dereceli 1
Ekonomist, 1. dereceli 2 Tekniker, 3. dereceli 1 Ölçü Ayar Memuru, 3. dereceli 2 Teknisyen,
3. dereceli 1 Eğitmen, 3. dereceli 1 HemĢire, 3. dereceli 1 Sağlık Memuru ve 5. dereceli 1
Avukat’ın 2017 yılı için sözleĢmelerinin yenilenebilmesi için, yıl içerisinde değiĢen tam
zamanlı sözleĢmeli ücret tavanını geçmemek üzere net ücretlerinin Belediyemiz meclisince
belirlenmesi gerekmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasındaki hükümler
uyarınca ve kamu personelinin özlük haklarına iliĢkin olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017
yılı için belirlenen 1. derecenin 1. kademesinde tam zamanlı sözleĢme ile çalıĢtırılacak olan
ġehir Plancısı’na ödenmesi gereken ödemeler toplamının net taban tutarı olan aylık net
2.750,01 TL, 1. derecenin 1. kademesinde tam zamanlı sözleĢme ile çalıĢtırılacak olan Peyzaj
Mimarı’na ödenmesi gereken ödemeler toplamının net taban tutarı olan aylık net 2.750.01
TL, 1. derecenin 1. kademesinde tam zamanlı sözleĢme ile çalıĢtırılacak olan Mühendis’e
ödenmesi gereken ödemeler toplamının net taban tutarı olan aylık net 2.750,01 TL, 1.
derecenin 1. kademesinde tam zamanlı sözleĢme ile çalıĢtırılacak olan Sosyolog’a ödenmesi
gereken ödemeler toplamının net taban tutarı olan aylık net 2.187,61 TL, 1.derecenin
1.kademesinde tam zamanlı sözleĢme ile çalıĢtırılacak olan Ekonomist’e ödenmesi gereken
ödemeler toplamının net taban tutarı olan aylık net 1.762,85 TL, 1. derecenin 1. kademesinde
tam zamanlı sözleĢme ile çalıĢtırılacak olan 2 Tekniker’den her bir Tekniker’e ödenmesi
gereken ödemeler toplamının net taban tutarı olan aylık net 2.182,25 TL, 3. derecenin 1.
kademesinde tam zamanlı sözleĢme ile çalıĢtırılacak olan Ölçü Ayar Memuru’na ödenmesi
gereken ödemeler toplamının net taban tutarı olan aylık net 1.757,87 TL, 3. derecenin 1.
kademesinde tam zamanlı sözleĢme ile çalıĢtırılacak olan 2 Teknisyen’den her bir
Teknisyen’e ödenmesi gereken ödemeler toplamının net taban tutarı olan aylık net 1.757,87
TL, 3. derecenin 1. kademesinde tam zamanlı sözleĢme ile çalıĢtırılacak olan Eğitmen’e
ödenmesi gereken ödemeler toplamının net taban tutarı olan aylık net 1.682,60 TL, 3.
derecenin 1. kademesinde tam zamanlı sözleĢme ile çalıĢtırılacak olan HemĢire’ye ödenmesi
gereken ödemeler toplamının net taban tutarı olan aylık net 1.834,17 TL, 5. derecenin 1.
kademesinde tam zamanlı sözleĢme ile çalıĢtırılacak olan Avukat’a ödenmesi gereken
ödemeler toplamının net taban tutarı olan aylık net 2.542,04 TL ve 3. derecenin 1.
kademesinde tam zamanlı sözleĢme ile çalıĢtırılacak olan Sağlık Memuru’na ödenmesi
gereken ödemeler toplamının net taban tutarı olan aylık net 2.084,29 TL bedelle ve bu bedeli
geçmemek üzere, (Ek Ödeme tutarları hariç) Belediyemizde 2017 yılı için tam zamanlı
sözleĢme düzenlenerek, sözleĢmeli olarak çalıĢtırılacak 1 ġehir Plancısı, 1 Peyzaj Mimarı, 1
Mühendis, 1 Sosyolog, 1 Ekonomist, 2 Tekniker, 1 Ölçü Ayar Memuru, 2 Teknisyen, 1
Eğitmen, 1 HemĢire, 1 Sağlık Memuru ve 1 Avukat’a ait sözleĢme ücretlerinin bu Ģekilde
belirlenmesinin uygun olduğuna, 2017 yılı içerisinde sözleĢme ücretlerinde artıĢ meydana
gelmesi durumunda bu ücretin tespit edilen sözleĢme bedellerine yansıtılmasına, sözleĢmeli
çalıĢtırılacak personelin gerekli bildirimlerinin ĠçiĢleri Bakanlığına yapılmasına, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları gereğince, oy birliği ile
karar verilmiĢtir.
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9- Belediyemiz Zabıta ve Ġtfaiye Müdürlüğünde görev yapmakta olan ve bu hizmetlerde fiilen
çalıĢan personelin (destek hizmetlerini yürüten personel hariç) çalıĢmaları, 657 sayılı
Kanunda belirtilen çalıĢma süre ve saatlerine uymadığından ve günün 24 saatini
kapsadığından, fazla çalıĢmalarının saat ücreti ile karĢılanmasının mümkün olmamasından
dolayı, bu personele verilmekte olan fazla çalıĢma ücretlerinin, 2017 mali yılı içerisinde
yeniden tespit edilmesi gerekmektedir.
2017 mali yılı Bütçe Kanununun K.Cetveli (B)Aylık Maktu Fazla ÇalıĢma Ücreti
BaĢlığının 1 inci maddesinin 3 üncü bendi hükümleri gereğince, OCAK/2017 ayı maaĢ
döneminden geçerli olmak üzere, Zabıta Müdürlüğünde görev yapmakta olan Zabıta
Müdürüne aylık brüt 290,00 TL, Zabıta Komserine aylık brüt 280,00 TL, diğer personele
aylık brüt 275,00 TL, Ġtfaiye Müdürlüğünde görev yapmakta olan Ġtfaiye Müdürüne aylık brüt
290,00 TL, Ġtfaiye Grup Amiri ve Ġtfaiye ÇavuĢuna aylık brüt 280,00 TL, diğer personele
aylık brüt 275,00 TL, fazla çalıĢma ücretlerinin ödenmesine, ödenecek aylık maktu fazla
çalıĢma ücretlerinin, 2017 mali yılı Bütçe Kanununun K.Cetveli (B) Aylık Maktu Fazla
ÇalıĢma Ücreti BaĢlığının 2 ve 3 üncü maddesinde belirtilen Ģartlar doğrultusunda
verilmesine, diğer Ģartlarda ise verilmemesine, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
10- 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 5763 sayılı Kanunla değiĢik 81 inci maddesi ile
Umumi Hıfzısıhha Kanununun 180 inci maddesi hükümleri gereğince, Kurumumuzda sağlık
sorunlarının denetlenmesi; Belediyemiz muhtelif birimlerinde görev yapmakta olan iĢçi ve
diğer personelimizin; iĢ yeri mahallerinde almaları gereken tedbirlerin yerine getirilmesi, ilk
yardım, acil tedavi ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
Belediyemizde sertifikalı iĢyeri hekimi görevlendirilmiĢ ve görevlendirilen iĢyeri hekimi
Dr.Dural SARGIN ile Merzifon Belediyesi arasında 2017 yılı için hizmet sözleĢmesi
imzalanacağından, hizmet sözleĢmesi imzalanacak sertifikalı iĢyeri hekimine, Türk Tabibler
Birliğince 2017 yılı için belirlenen ĠĢyeri Hekimliği Asgari SözleĢme Ücreti’ne göre,
Belediyemizde görevli memur, sözleĢmeli personel ve iĢçi sayısına tekabül eden 5.500,00 TL
sözleĢme ücretinin ödenmesinin uygun olduğuna, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
4857 sayılı ĠĢ Kanununun 5763 sayılı Kanunla değiĢik 81 inci maddesi, Umumi Hıfzısıhha
Kanununun 180 inci maddesi ile ĠĢ Kanununun 80 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına
dayanılarak yayımlanan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi
gereğince, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
11- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 ve 49 uncu maddeleri uyarınca, Merzifon
Belediyesinde norm kadro çalıĢmaları yapılmıĢ ve Belediye teĢkilat Ģeması oluĢturulmuĢ
olduğundan, bu durum dikkate alınarak, Belediyenin bütün müdürlüklerini kapsayacak Ģekilde
ve müdürlük bazında tüm Belediye memurlarının yetki, görev ve sorumluluklarını
düzenleyen”Merzifon Belediyesi Memurları Yetki, Görev ve Sorumlulukları Yönetmeliği”
hazırlanarak meclisimize sunulmuĢ bulunmaktadır.
Merzifon Belediyesi Memurları Yetki, Görev ve Sorumlulukları Yönetmeliği,
Belediye’nin toplam 17 adet müdürlüğünü kapsayacak Ģekilde, müdürlük bazında hazırlanmıĢ
olduğundan, söz konusu yönetmeliğin; her bir müdürlük için ana baĢlıkları dikkate alınarak,
bu baĢlıklar içerisinde yer alan hükümler üzerinde meclisimizce madde madde yapılan
inceleme sonucunda; hazırlanan yönetmeliklerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak
hazırlandığı, herhangi bir olumsuz yönünün bulunmadığı görüldüğünden, Belediye ilgili
müdürlüklerimizce hazırlanan ve Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Belediye
Meclisine sunulan “Merzifon Belediyesi Memurları Yetki, Görev ve Sorumlulukları
Yönetmeliği”nin hiç bir değiĢiklik yapılmadan meclisimize sunulmuĢ olduğu Ģekliyle aynen
kabul edilerek onaylanmasına, meclisimizce onaylanan söz konusu yönetmeliğin, ĠçiĢleri
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Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğünün 07/06/2007 tarih ve 14645 sayılı genelgesi
doğrultusunda, 3011 sayılı Kanun’un 2. maddesi uyarınca mahallinde çıkan gazete veya diğer
yayın yolları ile ilan edilmesine, ilan süresi sonunda yürürlüğe konulmasına ve
uygulanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi, 18 inci
maddesinin (m) bendi ile 3011 sayılı Kanun’un 2 inci maddesi hükümlerine uyularak, oy
birliği ile karar verilmiĢtir.
12- 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, söz konusu gayrimenkullerin; Organize
Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyetinin 15/05/2014 tarih ve 02 sayılı kararı, Bakanlık
Makamının 08/07/2014 tarih ve 848 sayılı Olur’u ve Belediye Encümeninin 26/08/2014 tarih
ve 802/2014 sayılı kararı ile 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu hükümleri çerçevesinde
kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir. Toplam 54.958,31 m2 yüzölçüme sahip 13 adet taĢınmaz
için 751.000,00 TL kamulaĢtırma bedeli tespit edilerek konu Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına iletilmiĢ, ancak; Bakanlığın 21/12/2015 tarih ve 5591 sayılı yazısında; söz
konusu parsellerin 5084 sayılı Kanun’un 2. maddesi gereğince bedelsiz devrinin uygun
olacağı belirtilmiĢtir.
Bu kapsamda taĢınmazların Organize Sanayi Bölgesine bedelli olarak devrinin yapılıp
yapılamayacağı, bedelli olarak devrinin yapılmasının uygun görülmemesi durumunda ise; söz
konusu alanda imar uygulaması yapıldıktan sonra oluĢacak parsellerden yaklaĢık 10.000,00
m2 yüzölçüme sahip alanın, Merzifon Belediyesi’nin %100 katılımlı Ģirketi olan Merzifon
TANSA A.ġ. ye tahsis edilmek Ģartı ile bedelsiz olarak devrinin yapılabilmesi konusu ile ilgili
meclisimizce yapılan değerlendirmede; ilçemiz Kümbethatun Mahallesinde yer alan mülkiyeti
Belediyemize ait söz konusu 54.958,31 m2 yüzölçümlü parseller ile ilgili bu taleplerin;
Yasalar, Yönetmelikler, hukuki yönleri ve mevzuat hükümleri doğrultusunda en doğru ve en
sağlıklı bir Ģekilde ele alınarak değerlendirildikten sonra doğru ve ortak bir kanıya varılmak,
bunun sonucunda ise; gerek Belediyemizin, gerekse Ġlçemiz ve ülkemizin kalkınması ve
istihdamı için Organize Sanayi Bölgemize yatırım yapmak üzere beklemekte olan sanayici ve
müteĢebbislerimizin menfaatlerinin en iyi bir Ģekilde korunabilmesi amacıyla, konunun
ayrıntıları ile birlikte açıklandıktan sonra, elde edilecek bilgi ve belgelerin, T.C. ĠçiĢleri
Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü’ne sunularak yazılı görüĢ alınmasına, ayrıca
konu ile ilgili hukuki düzeyde hukuk müĢavirlikleri ve Türkiye Belediyeler Birliğinden de
yazılı görüĢler alınmasına, Yasa ve mevzuat dayanağının da belirtilmek suretiyle talep
edilecek yazılı görüĢlerin Belediyemize ulaĢması durumunda, bu görüĢler ile birlikte konunun
yeniden değerlendirilmek üzere Belediye meclisi toplantısına sunulmasına, oy birliği ile karar
verilmiĢtir.
13- Ġlçemizin hızla geliĢmesi, buna paralel olarak nüfus ve araç sayısının oldukça artıĢ
göstermesi karĢısında, otopark yapımına acil bir Ģekilde ihtiyaç duyulduğundan, ilçemizde
otopark ihtiyacının karĢılanması amacıyla, Camicedit Mahallesi Aktan Sokak, Atalay Sokak,
Hekim Sokak ve Sakinler Sokak’ın bulunduğu 384 ada içerisine yapılması planlanan “Zemin
altı ve Katlı Otopark ĠnĢaatı” iĢinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci 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
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bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” hükmü, yine aynı Kanun’un 18 inci
maddesinin (j) bendinde “Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yapiĢlet veya yap-iĢlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iĢletme ve iĢtiraklerin
özelleĢtirilmesine karar vermek.” belirtilen hükmü ile 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun
ilgili madde hükümleri gereğince meclisimizce yapılan değerlendirmesi sonucunda; 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen
“…..süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar
vermek” hükmü uyarınca, otoparkın intifa hakkı ve üst kullanım hakkı karĢılığının Yap-ĠĢletDevret usulü ile ihale edilmek üzere, ihaleye çıkarılması konusunda meclisimiz tarafından
yetki verilmesinin uygun olduğuna, bu konuda fizibilite çalıĢmalarının yaptırılarak; maliyet,
iĢletim giderleri, iĢletim gelirleri v.b. gelir ve gider arasındaki denge ve kriterlerin ayrıntılı bir
Ģekilde değerlendirilip hesaplamalarının yapıldıktan sonra, Belediyemiz için en ekonomik ve
uygun süre kaç yıl ise o kadar yıl süreye kadar, Yap-ĠĢlet-Devret usulü ile ihale edilebilmesi
için ihale sürecinin ileriki aylarda toplanacak olan Belediye meclisi toplantısında
belirlenmesine, “Zemin altı ve Katlı Otopark ĠnĢaatı” yapım, iĢletim ve devir iĢinin, “YapĠĢlet-Devret” usulü ile gerçekleĢtirilmesi sırasında gerek inĢaat aĢaması, gerekse iĢletme ve
devretme iĢlemi aĢamasında yürütülecek çalıĢmalarla ilgili; Noter, Tapu Müdürlüğü, Tapu ve
Kadastro Müdürlüğü, resmi kurum ve kuruluĢlar ile gerçek ve tüzel kiĢiler arasında
düzenlenecek evrak, belge ve sözleĢmeleri imzalamak üzere Belediye BaĢkanı Alp
KARGI’nın yetkili ve görevli kılınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun birinci fıkrasının
(e) ve (j) bendi ile 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri gereğince, meclis üyesi Serdar
DEMĠR, Ġbrahim ĠNCEKUL, Hakan DÜLGER, Zeki DĠKMEN, Abdullah ġAHĠNOĞLU,
Figen HAZNECĠ KILIÇ, Erhan ATA, Mehmet ALTUNSOY, Servet ARSLANER, Bünyamin
ARSLAN ve Hasan Hüseyin AYDIN’ın karĢı (red) oyu, toplantıya katılan meclis baĢkanı
(belediye baĢkanı) ve diğer meclis üyelerinin olumlu (kabul) oyları doğrultusunda, oy çokluğu
ile karar verilmiĢtir.
14- T.C. Merzifon Kaymakamlığı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Belediye BaĢkanlığımıza
göndermiĢ oldukları 20/12/2016 tarih ve 53505325.72980(31144)153390 sayılı yazılarında;
ilçemizin Genel AsayiĢ ve Güvenlik hizmetinin en üst seviyede sağlanabilmesi, ekiplerin
etkin ve hareket gücünün artırılması, Güvenlik zafiyetinin oluĢmaması ve yetersiz olan araç
sayılarının artırılarak yaĢanabilecek olumsuz olaylara anında müdahale edilebilmesi amacıyla,
ihtiyaç duydukları model ve tipte toplam 7 (yedi) adet araç ve ekipmanların, Merzifon
Belediyesi tarafından karĢılanarak Ġlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmesi talep
edilmektedir.
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bu talebi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri gereğince meclisimiz tarafından
değerlendirilmiĢ olup, yapılan değerlendirme sonucunda; bu talep meclisimizce de uygun
görülmüĢ olduğundan, ilçemizin Genel AsayiĢ ve Güvenlik hizmetinin üst seviyede
sağlanabilmesi, ekiplerin etkin ve hareket gücünün artırılması, Güvenlik zafiyetinin
oluĢmaması ve yetersiz olan araç sayılarının artırılarak yaĢanabilecek olumsuz olaylara anında
müdahale edilebilmesi amacıyla kullanılmak üzere, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü yazıları ekinde
belirtilen teknik özelliklere sahip toplam 7 (yedi) adet araç ve ekipmanın; Merzifon
Belediyesi tarafından satın alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan Belediye; “Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli
görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karĢılayabilir, geçici
olarak araç ve personel temin edebilir.” Hükmü gereğince, geçici süre ile Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne tahsis edilmesinin uygun olduğuna, bu konuya iliĢkin gerekli tahsis
sözleĢmesinin (protokol) düzenlenerek, karĢılıklı olarak imza altına alınmasına, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 237 sayılı TaĢıt Kanunu
hükümleri gereğince, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
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15- Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan zamanında, daha etkin, verimli ve program
dahilinde yürütülebilmesi sırasında birim yetkililerimiz arasında GSM, Araç Takip ve Data
eriĢim sistemi ile gerçekleĢtirilecek iletiĢimin daha sağlıklı ve kesintisiz bir Ģekilde
yapılabilmesi amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet
Yüklenmeleri” baĢlığı altındaki 67 nci maddesinde “… elektronik bilgi eriĢim hizmetleri ihale
yoluyla üçüncü Ģahıslara gördürülebilir.” Hükmü yer aldığından, söz konusu Kanun
hükümleri kapsamında Merzifon Belediyesi tarafından yürütülmekte olan GSM, Araç Takip
ve Data eriĢim hizmetlerinin; 2 yıl süre ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümleri
doğrultusunda ihale edilmesi hususu ile ilgili meclisimiz tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda, bu talep; yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda meclisimiz tarafından
uygun görülmüĢ olduğundan, buna göre; Merzifon Belediyesi tarafından yürütülmekte olan
GSM, Araç Takip ve Data eriĢim hizmetlerinin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67 inci
maddesi ile verilen yetki kapsamında, 2 yıl süre ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümleri
doğrultusunda ihale edilerek, üçüncü Ģahıslara gördürülmesinin uygun olduğuna, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 67 inci maddesi hükümleri ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu
hükümleri gereğince, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
16- Belediye meclisinin 31.03.1995 tarih ve 10 sayılı kararı ile otopark yönetmeliği yönünde
ilçemiz 3 bölgeye ayrılmıĢ ve bu karar doğrultusunda belirlenen 1, 2 ve 3 üncü bölgelerde
değiĢikliğe gidilerek, yeni bölgelerin yer alacağı mahalle, cadde, sokak, mevkii ve
güzergahlar, Belediye meclisinin 02.02.2016 tarih ve 32/2016 sayılı kararı ile yeniden
belirlenmiĢ ve bu karara göre 1, 2 ve 3 üncü bölgeler yeniden oluĢmuĢ, yine aynı meclis kararı
ile de 1,2 ve 3üncü bölge otopark bedelleri yeniden belirlenmiĢ bulunmaktadır.
Belediye meclisinin 02.02.2016 tarih ve 32/2016 sayılı kararı gereğince belirlenen ve
2016 yılı içerisinde uygulanmakta olan otopark bedellerinin, 2017 yılı içerisinde
güncellenerek yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak Belediye meclisimizce yapılan inceleme
sonucunda;
1 inci Bölge Cadde ve Sokaklardan bir otopark bedeli olarak 1.375,00 TL.
2 inci Bölge Cadde ve Sokaklardan bir otopark bedeli olarak 825,00 TL.
3 üncü Bölge Cadde ve Sokaklardan bir otopark bedeli olarak 330,00 TL ücret
alınmasının uygun olduğuna, belirlenen otopark bedellerinin Otopark Yönetmeliği
hükümlerine göre 31/12/2017 tarihine kadar alınmasına, otopark ihtiyacını kendi parselinden
karĢılayabilecek yerlerden otopark bedeli alınmamasına, Otopark Yönetmeliği hükümleri
gereğince, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
17- Ġlçemiz Sofular Mahallesi Hıdırlık mevkiinde tapunun 26.33 III pafta, 13 ada 34 parsel
numarasında kayıtlı 10.737,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkul Özfet ĠnĢaat Turizm Gıda San.
Ltd. ġti. adına kayıtlı olup, gayrimenkul yetkilileri Özfet ĠnĢaat Turizm Gıda San. Ltd. ġti.
adına vekaleten Ġbrahim BĠLGĠN’in Belediye BaĢkanlığına vermiĢ olduğu 05.12.2016 tarihli
dilekçesi ile; söz konusu Ģirket yetkilileri adına kayıtlı parsel 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 yapabilmeleri için ilave imar planı hazırlattırılması
yönünde talepte bulunduğundan, bu talebe iliĢkin hususlar öncelikle Belediyemiz Ģehir
plancısı tarafından 3194 sayılı Ġmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5403
sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 644 sayılı Çevre ve Ģehircilik
Bakanlığı’nın TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi
uyarınca 05/08/2015 tarihinde onaylanmıĢ olan Amasya Ġli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni
8

Planı Revizyonu Plan Hükümleri ve Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği hükümlerine göre
incelenmiĢ, Ģehir plancısı hazırlamıĢ olduğu 16.12.2016 tarih ve 11/2016 nolu toplantıya
iliĢkin uzman raporunu Ġmar ÇalıĢma Komisyonuna sunmuĢ olup, Ġmar ÇalıĢma Komisyonu;
Ģehir plancısı uzman raporunda belirtilen görüĢleri de değerlendirerek çalıĢmalarını baĢlatmıĢ
bulunmaktadır.
Söz konusu talep ile ilgili hususlar Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca; mahallinde, imar
planı, imar mevzuatı ve Ģehir plancısı uzman raporuna göre değerlendirilmiĢ olup, Ġmar
ÇalıĢma Komisyon Raporu, imar mevzuatı, imar planı ve Ģehir plancısı uzman raporu
üzerinde meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; söz konusu parsel, ilçemiz 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı dıĢında, Belediye sınırları içerisinde yer almakta olup, bu parsel üzerine
talepte bulunulduğu üzere; 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 hazırlattırılmasında herhangi bir sakıncanın bulunup
bulunmadığı konusunda öncelikle ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından yazılı görüĢ
alınmasına, ilgili tüm kamu kurum kuruluĢlarının tamamından görüĢ gelmesi ve gelecek
görüĢlerin tamamının olumlu olması halinde, kurum ve kuruluĢ görüĢlerinin öncelikle Ġmar
ÇalıĢma Komisyonunca tekrar değerlendiril-mesine, yapılacak değerlendirmeye iliĢkin
hazırlanacak Ġmar Komisyonu Gerekçe Raporunun görüĢülmek üzere, daha sonra toplanacak
olan Belediye Meclisi toplantısına yeniden sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
18- Ġlçemiz Gazimahbub Mahallesi ġekerpare mevkiinde tapunun 30.27.H pafta, 249 ada 2
parsel numarasında bulunan 1.950,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkul Yıldıray ÇAKMAKÇI
adına kayıtlı olup, gayrimenkul sahibi Yıldıray ÇAKMAKÇI’nın Belediye BaĢkanlığına
vermiĢ olduğu 16.05.2016 tarihli dilekçesi ile; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000
ölçekli nazım imar planı sınırları içerisinde, bağ-bahçe alanına isabet etmekte olan söz konusu
gayrimenkulü üzerine Akaryakıt ve Lpg Ġstasyonu yapmak istediğini, gayrimenkulünün
Merzifon – Samsun karayolu üzerinde yer aldığını, bu durumun göz önünde bulundurularak,
bağ – bahçe alanı içerisinde yer alan gayrimenkulünün bulunduğu alanın, “Akaryakıt – Lpg
Tesisleri Alanı”na dönüĢtürülebilmesi için imar planı değiĢikliği yapılması talebinde
bulunduğundan, bu talebe iliĢkin hususlar öncelikle Belediyemiz Ģehir plancısı tarafından
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği hükümlerine
göre incelenmiĢ, Ģehir plancısı hazırlamıĢ olduğu 14.06.2016 tarih ve 6/2016 nolu toplantıya
iliĢkin uzman raporunu Ġmar ÇalıĢma Komisyonuna sunmuĢ olup, Ġmar ÇalıĢma Komisyonu;
Ģehir plancısı uzman raporunda belirtilen görüĢleri de değerlendirerek çalıĢmalarını baĢlatmıĢ
bulunmaktadır.
Söz konusu talep ile ilgili hususlar Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca; mahallinde, Ġmar planı,
imar mevzuatı ve Ģehir plancısı uzman raporuna göre değerlendirilmiĢ olup, Ġmar ÇalıĢma
Komisyon Raporu, Ġmar mevzuatı, imar planı ve Ģehir plancısı uzman raporu üzerinde
meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; Merzifon-Ġstanbul yolu üzerinde Atalar Akaryakıt
Ġstasyonu ile talep parselin arasındaki mesafe 1000 mt., Merzifon – Ankara yolu üzerindeki
Alisinoğlu Akaryakıt Ġstasyonu ile arasındaki mesafe 1373 mt. ve Merzifon – Samsun
karayolu üzerindeki en yakın akaryakıt istasyonu ile arasındaki mesafe ise 1726 mt. olarak
komisyonca tespit edilmiĢ olup, söz konusu parsel üzerine Akaryakıt ve Lpg Ġstasyonu
Tesisleri yapılabilmesi için, öncelikle T.C. Amasya Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü’ne, T.C. Amasya Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü’ne ve Samsun
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’ne söz konusu parsel üzerine Akaryakıt ve Lpg Ġstasyonu
kurulabilmesi amacıyla, 249 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanın “Akaryakıt – Lpg Tesisleri
Alanı”na dönüĢtürülmesi için imar planı değiĢikliği yapılmasında herhangi bir sakıncanın
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bulunup bulunmadığı konusunda yazılı görüĢ sorulmasına, ilgili kurumlardan gelecek cevabi
görüĢ yazılarının Ġmar ÇalıĢma Komisyonunda tekrar değerlendirilmesine ve bu
değerlendirmeye iliĢkin hazırlanacak Ġmar Komisyonu Gerekçe Raporu’nun görüĢülmek
üzere ileriki aylarda toplanacak Belediye meclisi toplantısına yeniden sunulmasına; Belediye
meclisinin 01.07.2016 tarih ve 113/2016 sayılı kararı gereğince karar verilmiĢ bulunmaktadır.
Karar doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından gelen cevabi görüĢ yazıları,
Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca kapsamlı bir Ģekilde değerlendirilmiĢ olup, Ġmar ÇalıĢma
Komisyon Raporu, kamu kurum ve kuruluĢlarından gelen görüĢ yazıları ve imar planı
üzerinde meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarının
tamamından, Ġlçemiz Gazimahbub Mahallesi ġekerpare mevkiinde tapunun 30.27 H pafta,
249 ada 2 parsel numarasında bulunan 1.950,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkul üzerine
akaryakıt ve lpg istasyonu yapılabilmesi için, gayrimenkulün bulunduğu alanın “Akaryakıt –
Lpg Tesisleri Alanı”na dönüĢtürülmesinde herhangi bir sakıncanın bulunmadığına iliĢkin
uygun görüĢler bildirilmiĢ, bu görüĢler içerisinde sadece T.C. Amasya Valiliği Gıda Tarım ve
Hayvancılık Ġl Müdürlüğü’nün 22.07.2016 tarih ve 5487 sayılı yazılarında; “… 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun kapsamı dıĢında kalması nedeniyle, %20
taban katsayısı Ģartının yerine getirilmesi kaydıyla, söz konusu taĢınmaz üzerine akaryakıt ve
lpg istasyonu yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.” görüĢüne yer verilmiĢ olduğundan, bu
görüĢe aynen bağlı kalınarak %20 taban katsayısı Ģartının yerine getirilmesi kaydıyla, imar
planı hazırlattırılmasına iliĢkin talep meclisimizce de benimsenmiĢ olduğundan, bu uygun
görüĢ yazıları ve meclisimizin Ģartlı uygun görüĢleri doğrultusunda, söz konusu parsel üzerine
akaryakıt ve lpg istasyonu yapılmasına esas olmak üzere mülk sahipleri tarafından serbest
piyasada görev yapmakta olan Ģehir ve bölge plancısına 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarının hazırlattırılarak, onay için daha sonra
toplanacak olan Belediye meclisi toplantısına yeniden sunulmasına; Belediye Meclisinin
06.12.2016 tarih ve 178/2016 sayılı kararı gereğince karar verilmiĢ olup, kararda belirtilen
Ģartlar doğrultusunda Ģehir plancısı Okay YÜCER tarafından hazırlanan 1451,107 plan iĢlem
numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftaları, 1453,84 plan iĢlem numaralı 1/5000
ölçekli nazım imar planı paftaları ile imar planı değiĢikliğine ait hazırlanan gerekçeli rapor
üzerinde meclisimizce yapılan inceleme sonucunda uygun olarak hazırlanmıĢ olduğu tespit
edildiğinden aynen onanmasına, 3194 sayılı Ġmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince, oy
birliği ile karar verilmiĢtir.
19- Ġlçemiz Gökçebağ Köyü Ören mevkiinde tapunun G35a11b pafta, 1638 parsel
numarasında bulunan 10.082,96 m2 yüzölçümlü gayrimenkul Gülbey GÜLAY adına kayıtlı
olup, gayrimenkul sahibi Gülbey GÜLAY’ın Belediye BaĢkanlığına vermiĢ olduğu
19.08.2015 tarihli dilekçesi ile; söz konusu parselinin bulunduğu alan üzerinde 2011 yılında
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaĢtırma yapıldığını, bu gayrimenkulünün
1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:0.30 Y en çok: 4,50 mt. yapılaĢma koĢullarına sahip
ticaret alanı içerisinde yer aldığını, mevcut yapılaĢma koĢullarının aynen korunarak
kamulaĢtırma sınırının, ticaret alanı ( E:0.30 Y en çok : 4,50 mt ) olarak, Karayolları Genel
Müdürlüğü tarafından belirlenmiĢ olan mevcuttaki plan üzerine iĢlenmesini ve söz konusu
parselinin cephe aldığı Ġstanbul-Samsun karayolundan içeri 5260 m2 ve geriye kalan kısmın
ise yaklaĢık 3540 m2 olacak Ģekilde ikiye bölünebilmesi için imar planı değiĢikliği yapılması
talebinde bulunduğundan, bu talebe iliĢkin hususlar öncelikle Belediyemiz Ģehir plancısı
tarafından Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği ve
6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine göre incelenmiĢ, Ģehir
plancısı hazırlamıĢ olduğu 14.09.2015 tarihli uzman raporunu Ġmar ÇalıĢma Komisyonuna
sunmuĢ olup, Ġmar ÇalıĢma Komisyonu; Ģehir plancısı uzman raporunda belirtilen görüĢleri
de değerlendirerek çalıĢmalarını baĢlatmıĢ bulunmaktadır.
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Söz konusu talep ile ilgili hususlar Ġmar ÇalıĢma Komisyonunca; mahallinde, imar planı,
imar mevzuatı ve Ģehir plancısı uzman raporuna göre değerlendirilmiĢ olup, Ġmar ÇalıĢma
Komisyon Raporu, imar mevzuatı, imar planı ve Ģehir plancısı uzman raporu üzerinde
meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; söz konusu 1638 nolu parselin bulunduğu alanın
Ticaret Alanı içerisinde yer aldığı, dolayısıyla Ticari Alan olarak iĢlenmiĢ mevcut planının
bulunduğu görüldüğünden, kamulaĢtırma sınırının iĢlenmesi ve parselin bölünmesine iliĢkin
talebin; mevcuttaki E: 0,30 Y en çok: 4,50 mt olarak, yapılaĢma koĢullarının ve
fonksiyonunun değiĢtirilmeden yapılması kaydı ile Ġlçemiz Gökçebağ Köyü Ören mevkiinde
tapunun G35a11b pafta, 1638 nolu parselle ilgili mülk sahibi Gülbey GÜLAY tarafından
yapılan imar planı değiĢikliği talebinin uygun olduğuna, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değiĢikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değiĢikliğinin mülk sahipleri tarafından serbest
piyasada görev yapmakta olan Ģehir ve bölge plancısına hazırlattırılarak, onay için daha sonra
toplanacak olan Belediye Meclisi toplantısına yeniden sunulmasına; Belediye Meclisinin
06/10/2015 tarih ve 169/2015 sayılı kararı gereğince karar verilmiĢ bulunmaktadır.
Bu defa, mülk sahibi Belediye BaĢkanlığına vermiĢ olduğu 23.10.2015 tarihli dilekçesi
ile; parselinin 2012 yılında Belediye mücavir alan sınırları içerisine alındığını, parselindeki
yapılaĢma koĢullarının; 23.07.1996 tarih ve onaylı mevzii imar planında da görüldüğü üzere
E:0.30 ve Y ençok 7,50 mt olarak belirlenmiĢ olduğunu sonradan öğrendiğini, konu ile ilgili
Belediye BaĢkanlığına vermiĢ olduğu 19.08.2015 tarihli dilekçesinde, yapılaĢma koĢullarının
zuhulen E:0.30 Y ençok 4,50 mt olarak belirlenmesini istediğini, yapmıĢ olduğu bu yanlıĢlığın
düzeltilerek, yapılaĢma koĢullarının; onaylı imar paftasında belirtildiği üzere ticaret alanı
E:0.30 Y ençok 7,50 mt olarak Belediye Meclisince kabul edilmesi ve bu değiĢiklik ile
birlikte Belediye Meclisinin 06/10/2015 tarih ve 169/2015 sayılı kararında belirtilen diğer
Ģartlar doğrultusunda Ģehir plancısı Gizem KARAKAġ YILMAZ tarafından hazırlanan imar
planı değiĢikliği paftalarının onaylanması talebinde bulunduğundan, konu ile ilgili gerek Ġmar
ve ġehircilik Müdürlüğü yetkili personelinin, gerekse Ġmar ÇalıĢma Komisyonu’nun yapmıĢ
olduğu incelemeler sonucunda; söz konusu parsele ait 23.07.1996 tarihli onaylı mevzii imar
planı paftalarında yapılaĢma koĢullarının ticaret alanı E:0.30 Y ençok 7,50 mt olarak
belirlenmiĢ olduğu anlaĢıldığından, bu nedenle ilgilinin 19.08.2015 tarihli dilekçesindeki
beyanında zuhulen bir yanlıĢlık yaptığı meclisimizce belirlenmiĢ olduğundan, buna göre söz
konusu parselin yapılaĢma koĢullarının onaylı imar paftasında belirtildiği üzere ticaret alanı
E:0.30 Y ençok 7,50 mt olarak Belediye meclisince kabul edildiğine, bu değiĢiklik ile birlikte
Belediye Meclisinin 06/10/2015 tarih ve 169/2015 sayılı kararında belirtilen diğer Ģartlar
doğrultusunda mülk sahibi tarafından Ģehir plancısı Gizem KARAKAġ YILMAZ’a
hazırlattırılan 1451,79 plan iĢlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği,
1453,57 plan iĢlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değiĢikliği ile imar planı
değiĢikliğine ait hazırlanan gerekçeli rapor üzerinde meclisimizce yapılan inceleme
sonucunda; uygun olarak hazırlanmıĢ olduğu tespit edildiğinden aynen onanmasına; Belediye
meclisinin 03.11.2015 tarih ve 181/2015 sayılı kararı gereğince karar verilmiĢ bulunmaktadır.
Onanan planlar 1 aylık (30 gün) askı süresi sonunda kesinleĢmiĢ ve kesinleĢen planlar
Belediyemiz tarafından T.C. Amasya Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’ne
gönderilmiĢ bulunmaktadır.
Ġlgili müdürlük gerekli incelemelerde bulunmuĢ, konu ile ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü’nün Belediye BaĢkanlığımıza göndermiĢ oldukları 15.01.2016 tarih ve 271 ve
31.10.2016 tarih ve 6377 sayılı yazılarında, bir kısım eksiklikler tespit edilerek gerekli
düzeltmelerin yapılması istenilmiĢ olduğundan, buna göre Belediye meclisimiz tarafından
onanan planlarda, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün söz konusu yazılarında belirtilen
eksiklikler giderilmiĢ, bu yazılar doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıĢ olup, Ģehir
plancısı Gizem KARAKAġ YILMAZ tarafından yeniden hazırlanan, 1451,79 plan iĢlem
numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği ile imar planı değiĢikliğine ait
hazırlanan gerekçeli rapor üzerinde meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; uygun olarak
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hazırlanmıĢ olduğu tespit edildiğinden aynen onanmasına, 3194 sayılı Ġmar Kanunu’nun 8/b
maddesi gereğince, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
20- Ġlçemiz Gazimahbub Mahallesinde tapunun G34b15d2 pafta, 1377 ada 1 parsel
numarasında bulunan 814,97 m2 ve 1378 ada 9 parsel numarasında bulunan 186,27 m2
yüzölçümlü gayrimenkul Muharrem TAġÇI adına kayıtlı olup, gayrimenkul sahibi Muharrem
TAġÇI’nın Belediye BaĢkanlığına vermiĢ olduğu 16.12.2016 tarihli dilekçesi ile; 1377 ada 1
nolu parseli üzerine inĢaat yapmak istediğini, parselinin konut alanı içerisinde yer aldığını ve
3 katlı yapılaĢma izni bulunduğunu, oysa komĢu parselde (103 nolu) 5 katlı mevcut yapılaĢma
olduğunu, kendi parselinin ön cephesinde ihdas iĢlemini yaptırarak kat adedinin 5 kat olarak
değiĢtirilmesi, ayrıca bölgede ticari fonksiyonların olmamasının göz önünde bulundurularak,
söz konusu parselinin konut alanından ticaret + konut alanına dönüĢtürülmesi ile artan
nüfusun ihtiyacı olan alanın ise, yine kendisine ait olan 1378 ada 9 nolu parselden
karĢılanması yönünde imar planı değiĢikliği yapılması talebinde bulunduğundan, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 24 üncü maddesinde belirtildiği üzere “Meclis toplantısını müteakip
imar komisyonu en fazla on iĢ günü içinde kendilerine havale edilen iĢleri sonuçlandırır.”
Hükmü gereğince bu taleple ilgili hususların Ġmar Komisyonunda görüĢülmek üzere Ġmar
Komisyonuna sevkine, oy birliği ile karar verilmiĢtir.
21- Ġlçemiz Buğdaylı Mahallesi Ġstiklal Caddesinde tapunun G34b14c02c pafta, 1254 ada 5
parsel numarasında bulunan 782,18 m2 yüzölçümlü gayrimenkul Veli ACAR adına kayıtlı
olup, gayrimenkul sahibi Veli ACAR’ın 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, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 üncü
maddesinde belirtildiği üzere “Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iĢ
günü içinde kendilerine havale edilen iĢleri sonuçlandırır.” Hükmü gereğince bu taleple ilgili
hususların Ġmar Komisyonunda görüĢülmek üzere Ġmar Komisyonuna sevkine, 03.01.2017
tarihinde oy birliği ile karar verilmiĢtir.
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22- Ġlçemiz Yunus Emre Mahallesi Tepeardı mevkiinde tapunun G34b14b pafta, 1146 ada
787 parsel numarasında bulunan 4.600,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkul Muhsin GÜLER
adına kayıtlı olup, gayrimenkul sahibi Muhsin GÜLER’in 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, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 üncü
maddesinde belirtildiği üzere “Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iĢ
günü içinde kendilerine havale edilen iĢleri sonuçlandırır.” Hükmü gereğince bu taleple ilgili
hususların Ġmar Komisyonunda görüĢülmek üzere Ġmar Komisyonuna sevkine, oy birliği ile
karar verilmiĢtir.
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