MECL S KARAR KA IDI
Sinop Belediye Meclisini Te kil edenlerin Adõ ve Soyadõ
BA KAN :Necati CANEL- Belediye Ba kanõ Vekili.
ÜYELER : Barõ AYHAN-Rahmi BALF DAN-Necla BOZKURTVahittin BULUT- Fehmi Ç L -Güven ERGÜL-Osman GÜLERYÜZ-Murat K ZEK- Hüseyin
M NO LU-Zeynel NALLIO LU-Güzin ÖZEL-Nurhan ÖZEN-Nedim ÖZDEM R-Ömer
TUNCER.
Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 109

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 9.maddesinde yer
alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve 31105704/2307 sayõlõ teklifi ile,
limiz Merkez Yeni Mahalle, 15 pafta,153 ada,11 ve 12 nolu parsellerde plan tadilatõ
yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Yeni Mahalle, 15 pafta,153 ada,11 ve 12
nolu parsellerde hazõrlanan plan tadilatõ ile ilgili olarak Meclisçe yapõlan inceleme kamuya
ayrõlan yolda daraltma yarataca õndan, plan tadilatõ yapõlmasõ talebinin reddine, konu ile ilgili
olarak daha önce Meclisçe alõnan 01.07.2013 tarih 83 sayõlõ kararõn aynen uygulanmasõna,
söz konusu tescilli eski eserin oldu u parselle ilgili ( 11 nolu parsel) hazõrlanan plan
tadilatõnõn Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kuruluna gönderilerek görü
sorulmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi
Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 110

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin
1.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 22.09.2013 tarih ve 31105704/2353
sayõlõ teklifi ile, ller Bankasõ A. . Mekânsal Planlama Daire Ba kanlõ õnõn 11.07.2013 tarih
ve 20937 sayõlõ yazõlarõ ile, BEL-DA Proje Danõ manlõk ve Tic.Ltd. ti. tarafõndan düzenlenen
Sinop Belediyesine ait 1/5000 ölçekli Nazõm ve 1/1000 ölçekli Uygulama lave-Revizyon mar
Planlarõ Bankalarõnca 3194 Sayõlõ mar Kanunu ve Yönetmelikleri ile ehircilik ve Planlama
lke ve Esaslarõ do rultusunda incelenerek ekli inceleme raporuna uyulmak kaydõyla uygun
bulundu unu, imar planlarõnõn Belediye Meclisimizce de incelenerek aynen uygun bulunmasõ
halinde 3194 Sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesine göre onanmasõ ve kesin planlar
geldi inde onama i leminin tamamlanmasõna dair karar alõnmasõnõ ve kesin planlarla birlikte
Bankalarõna gönderilmesini uygun bulunmayan hususlar olursa Meclis Kararõnda belirtilerek
incelenmek üzere planlar ile birlikte Bankalarõna gönderilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: ller Bankasõ A. ti. Mekânsal Planlama Daire
Ba kanlõ õnca BEL-DA Proje Danõ manlõk ve Tic. Ltd. ti.ne yaptõrõlan,Sinop Belediyesine ait
1/5000 ölçekli Nazõm ve 1/1000 ölçekli Uygulama lave-Revizyon mar Planõ tasarõlarõ
Belediye Meclisinin 03.09.2013 tarih ve 98 sayõlõ kararõ ile incelenmek üzere mar
Komisyonuna havale edilmi olup,5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 24.maddesinde
belirlenen mar Komisyonunun çalõ ma süresinde planlar incelenmi tir.

Ancak söz konusu planlarõn daha iyi incelenmesi için mar Komisyonunca ek süre
istenmesi nedeniyle, konunun yeniden mar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayõlõ
Belediye Kanununun 24.maddesi gere i Komisyon tarafõndan hazõrlanacak raporun Kasõm
ayõ Meclis toplantõsõnda görü ülmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 111

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
2.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.8.2013 tarih ve 31105704/2296
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez, Bostancõlõ Köyü, 105 Ada, 4 nolu parselin maliki ekli mar
planõnda gösterdi i ifraz hattõnõn düzeltilerek plan tadilatõ yapõlmasõnõ talep etmektedir. Ayrõca
Belediye Meclisince plan tadilatõnõn uygun görülmesi halinde marlõ alanda kalan tescil dõ õ
alanõn parseline ihdas edilmek üzere satõ õnõn yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ

: limiz Merkez, Bostancõlõ Köyü, 105 Ada, 4 nolu

parselde ve ekli planda gösterilen alanda mülkiyete göre ifraz i leminin geçirilmesine ili kin
hazõrlanan plan tadilatõnõn 3194 sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi gere i onaylanmasõna
ve imar planlarõna i lenmesine, imarlõ alanda kalan kapanmõ tescil dõ õ alanõn ise satõ õnõn
yapõlmasõna, satõ õnõn yapõlabilmesi için Belediye Meclisince Belediye Encümenine yetki
verilmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 112

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin
3.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.8.2013 tarih ve 31105704/2298
sayõlõ teklifi ile, mar ve ehircilik Müdürlü ü tarafõndan hazõrlanan Sinop Belediyesi Estetik
Kurul Yönetmeli inin onaylanmasõ talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
:01.06.2013 tarih ve 28664 Sayõlõ Resmi Gazetede
yayõnlanan Planlõ Alanlar Tip mar Yönetmeli inde De i iklik Yapõlmasõna Dair Yönetmeli in
8.maddesi gere i mar ve ehircilik Müdürlü ünce hazõrlanan Sinop Belediyesi Estetik Kurul
Yönetmeli inin aynen kabul edilmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 113

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
4.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.8.2013 tarih ve 31105704/2299
sayõlõ teklifi ile,Sinop Çevre Platformu tarafõndan Atatürk Anõtõ ve ehir Kulübü arasõndaki
Trafi e kapalõ olan yola anõt yapõlmasõ ve isminin Öner – Soner – Güne yolu olarak
de i tirilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Meydankapõ Mahallesinde yer alan
Atatürk Anõtõ ve ehir Kulübü arasõndaki trafi e kapalõ yolun adõnõn,5393 Sayõlõ Belediye
Kanununun 18/n maddesi gere i,22.07.2006 tarihinde talihsiz bir ekilde ya amlarõnõ yitiren
Öner-Soner Güne Yolu olarak belirlenmesine, yine bu alana yapõlmasõ istenen anõtla ilgili
daha detaylõ bilgilerin Belediyemize sunulmasõndan sonra talebin Belediye Meclisince
yeniden de erlendirilmesine Meclisçe oyçoklu u ile karar verildi.( Alõnan Karara Meclis
Üyeleri Fehmi Ç L,Nedim ÖZDEM R ve Nurhan ÖZEN, 22.07.2006 tarihinde meydana gelen
bo ulma olayõnõn limiz Merkez Akliman Mevkiinde bulunan Martõ Kamping civarõnda oldu u,
bu nedenle Öner-Soner Güne isminin ve yapõlmasõ dü ünülen anõtõn bu alanda
de erlendirilmesinin daha uygun olaca õ belirtilerek ret oyu verdiler.)

Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 114

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 5.maddesinde
yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.8.2013 tarih ve 31105704/2301 sayõlõ teklifi ile,
YEDA l Koordinatörlü ü tarafõndan 5.50 x 2.50 = 13.75 m2.ebadõnda beton kö k tipi trafo
yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Yeni Mahalle,16 pafta,194 ada,28-29 ve
46 nolu parsellerden uygun görülecek birine YEDA l Koordinatörlü ü tarafõndan 5.50 x 2.50
= 13.75 m2 ebadõnda beton kö k tipi trafonun yapõlmasõ talebiyle ilgili olarak Meclisçe
yapõlan incelemede, belirlenen her bir parselin park alanõnda olmasõ can ve mal emniyeti
açõsõndan bu tür trafolarõn ehrimizin di er alanlarõnda yapõlmasõnõn daha uygun olaca õ
dü ünüldü ünden talebin reddine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 115

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
6.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.8.2013 tarih ve 31105704/2302
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi, Tuzaklõk mevkii,25 pafta, 182 ada, 136 ve 176
nolu parsellerde plan tadilatõ yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ

: limiz Merkez Ada Mahallesi, Tuzaklõk mevkii,25

pafta, 182 ada, 136 ve 176 nolu parsellerde plan tadilatõ yapõlmasõ talebiyle ilgili olarak
Meclisçe yapõlan incelemede, ehir plancõsõ tarafõndan tadilat planõnõn hazõrlanmadõ õ,
talebin yo unluk artõrõcõ sebep yarattõ õ ve gerekli Sosyal ve Teknik Altyapõnõn ayrõlmadõ õ
anla õldõ õndan plan tadilatõ yapõlmasõ talebinin reddine Meclisçe oybirli i ile karar verildi

Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 116

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 7.maddesinde yer
alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.8.2013 tarih ve 31105704/2305 sayõlõ teklifi ile,
limiz Merkez Ordu Köyü. 147 (13380 m2.), 151 ( 5720.00 m2.) ve 254 (8160 m2.) nolu
parsellerin imara açõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ

: limiz Merkez Ordu Köyü. 147 (13380 m2.), 151

( 5720.00 m2.) ve 254 (8160 m2.) nolu parsellerin çevresindekilerle beraber en az 50
dönümlük bir alanda
ve tüm hissedarlarõn muvaffakatõnõn alõnmasõ artõ ile imar planõna esas ön-izin verilmesine
ve bir bütün eklinde müracaatlarõn yapõlmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 117

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis ToplantõsõndaGündemin 8.maddesinde
yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.8.2013 tarih ve 31105704/2306 sayõlõ teklifi ile,
limiz Merkez Ordu Köyü. 157 (20370 m2.), nolu parselin imara açõlmasõ talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
:
limiz Merkez Ordu Köyü. 157 (20370 m2.), nolu
parsellerin çevresindekilerle beraber en az 50 dönümlük bir alanda ve tüm hissedarlarõn
muvaffakatõnõn alõnmasõ artõ ile imar planõna esas ön-izin verilmesine ve bir bütün eklinde
müracaatlarõn yapõlmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 118

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
10.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.8.2013 tarih ve 31105704/2308
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Gelincik Mahallesi,218 ada,43 nolu (3318 m2.) parselde,
Mülkiyeti Belediyemize ait ta õnmaz üzerinde imar planõ de i ikli i yapõlmasõ talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Gelincik Mahallesi,218 ada,43 nolu
(3318 m2.) parselde ve ekli krokide gösterilen alanda plan tadilatõ yapõlmasõ talebinin kamu
yararõna olmasõ nedeni ile Belediye Hizmet alanõ Hmax:15.50 olacak ekilde plan tadilatõ
yapõlmasõna, Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulunun onayõndan sonra imar
planlarõna i lenmesine 3194 Sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi gere i Meclisçe oybirli i ile
karar verildi.

Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 119

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
11.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.8.2013 tarih ve 31105704/2309
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi 26 pafta,258 ada,19 nolu parselde Belediye
Meclisinin 28.02.2003 tarih ve 20 sayõlõ kararõ ile yapõlan plan tadilatõnõn imar planlarõna
i lenmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ada Mahallesi 26 pafta,258 ada,19
nolu parselde hazõrlanan plan tadilatõ ile ilgili olarak (ekli krokideki gibi) Samsun Kültür
Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulunun onayõndan sonra plan de i ikli i yapõlmasõna ve imar
planlarõna i lenmesine 3194 Sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi gere i Meclisçe oybirli i ile
karar verildi.

Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 120

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
12.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.8.2013 tarih ve 31105704/2310
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Yalõ Köyü, 1000 ve 1002 nolu parsellerde hazõrlanan 1/5000’lik
Nazõm mar Planõ ile 1/1000 Uygulama mar planõnõn onaylanmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Yalõ Köyü, 1000 ve 1002 nolu
parsellerde hazõrlanan 1/5000’lik Nazõm mar Planõ ile 1/1000 Uygulama mar planõnõn
onaylanmasõ talep edilmektedir.
Konu ile ilgili olarak l Çevre Ve ehircilik Müdürlü ünün 13.09.2013 tarih ve 622/4420 sayõlõ
yazõlarõnda “herhangi bir yanlõ uygulamaya emsal verilmemesi amacõyla Bakanlõ a yeniden
görü soruldu u, bu cevap gelmeden herhangi bir i lem tesis edilmemesi gerekti i”
belirtildi inden, talebin daha sonraki Meclis dönemlerinde de erlendirilmesine Meclisçe
oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 121

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
13.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.8.2013 tarih ve 31105704/2311
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Gelincik Mahallesi, 271 ada,51-52-53-54-55-56, yine limiz
Merkez Gelincik Mahallesi, 456 ada, 1-2-3-4-5-6, 457 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu
parseller ve 458 ada, 1 nolu parseller ve üzerindeki binalar Ulusal Adres Veri Tabanõnda
Korucuk Köyünde görülmekte olup, Gelincik Mahallesine aktarõlmasõ talebi Meclisçe
incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Ulusal Adres Kayõt Sistemi Veri Tabanõnda limiz
Merkez Korucuk Köyünde görülen , limiz Merkez Gelincik Mahallesi, 271 ada, 51-52-53-5455-56, 456 ada, 1-2-3-4-5-6, 457 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu parseller ve 458 ada, 1 nolu

parseller ve üzerinde bulunan binalarõn tapu kayõtlarõ limiz Merkez Gelincik mahallesinde
bulunmakta olup, Ulusal Adres Kayõt Sistemi Veri Tabanõ ile Tapu Kayõtlarõnõn örtü mesi için
Ulusal Adres Kayõt Sistemi Veri Tabanõnda Korucuk’ta görülen bu parsellerin ve üzerinde
bulunan binalarõn , Gelincik Mahallesine aktarõlmasõ gerekmektedir.
Bu nedenle,Ulusal Adres Kayõt Sistemi Veri Tabanõnda Korucuk’ta görülen Gelincik
Mahallesi,271 ada, 51-52-53-54-55-56, 456 ada, 1-2-3-4-5-6, 457 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
nolu parseller ve 458 ada, 1 nolu parseller ve üzerinde bulunan binalarõn Gelincik
Mahallesine alõnarak Tapu kayõtlarõ ile Ulusal Adres Kayõt sistemi Veri Sisteminin
örtü türülmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 122

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
14.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.8.2013 tarih ve 31105704/2312
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi, Seyir Sokak yanõnda bulunan ve ekli krokide
gösterilen sokaklara adres kayõt sistemi için sokak ismi verilmesi
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ada Mahallesi, Seyir Sokak
yanõnda bulunan ve ekli krokide gösterilen isimsiz sokaklara Esen Sokak ve Ku bakõ õ Sokak
isminin verilmesine, 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 18/n maddesi gere i Meclisçe oybirli i
ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 123

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
15.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.8.2013 tarih ve 31105704/2313
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Gelincik Mahallesi,456 ada,457 adalarõn oldu u bölümde ve ekli
krokide gösterilen alanlarda sokak ismi olmadõ õndan bu alanlara sokak ismi verilmesi talebi
Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Gelincik Mahallesi,456 ve 457
adalarõn oldu u alanlarda bulunan ve ekli krokide gösterilen isimsiz sokaklara Tõrtõl sokak,
Kelebek Sokak, Koza Sokak ve pek Sokak isminin verilmesine, 5393 Sayõlõ Belediye
Kanununun 18/n maddesi gere i Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 124

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 16.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.8.2013 tarih ve 31105704/2314
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi, Dernekba õ sitesi civarõnda 427 ada yakõnõnda
ve ekli krokide gösterilen alanlarda sokak ismi olmadõ õndan bu alanlara sokak ismi verilmesi
talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ada Mahallesi, Dernekba õ sitesi
civarõnda 427 ada yakõnõnda bulunan ve ekli krokide gösterilen isimsiz soka a Dernek
Sokak adõnõn verilmesine, 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 18/n maddesi gere i Meclisçe
oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 07.10.2013

Karar Numarasõ : 125

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 18.
.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 02.09.2013 tarih ve 31105704/2354
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Kefevi Mahallesi sõnõrlarõ içerisinde D 34-d-24-d-1-a, D 34-d-24d-1-b, D 34-d-24-a-4-c ve D 34-d-24-a-4-d nolu paftalarda ve 461-462-463-464-460-465-466151 ada ve ekli planlarda plan de i ikli i yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.

, limiz Merkez Kefevi Mahallesi sõnõrlarõ
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
:
içerisinde D 34-d-24-d-1-a, D 34-d-24-d-1-b, D 34-d-24-a-4-c ve D 34-d-24-a-4-d nolu
paftalarda ve 461-462-463-464-460-465-466-151 ada ve ekli planlarda plan de i ikli i
yapõlmasõ talep edilmektedir.
Söz konusu alanlarda Belediyemizce yakla õk 15 yõldan beri mar Kanununun
18.maddesi uygulamasõ devam etmekte olup, Mahkeme Kararlarõ ve yapõ nizamlarõ
açõsõndan uygulamaya devam edilmemektedir.
mar Kanununun 18.maddesine istinaden bahse konu alanlarda yapõlmõ olan plan
de i ikli inin daha detaylõ incelenebilmesi için mar Komisyonunca süre istendi inden,
konunun yeniden mar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun
24.maddesi gere i Komisyon tarafõndan hazõrlanacak raporun
Kasõm ayõ Meclis
toplantõsõnda görü ülmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 08.10.2013

Karar Numarasõ : 126

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
17.maddesinde yer alan mar ve
ehircilik Müdürlü ünün 02.09.2013 tarih ve
31105704/2352 sayõlõ teklifi ile, Belediye Meclisince alõnan 06.04.2006 tarih ve 51 sayõlõ
Kararõn Emsal ba lõklõ bölümünün( b) bendinin kaldõrõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Daha önce Belediye Meclisince alõnan
06.04.2006 tarih ve 51 Sayõlõ Kararõn Emsal ba lõklõ bölümünün (b) bendi ile ilgili olarak,
08.09.2013 tarih ve 28759 Sayõlõ Resmi Gazetede Yayõmlanarak yürürlü e girin Planlõ
Alanlar Tip mar Yönetmeli inin geçici 4. Maddesi ile bu konuya açõklõk getirildi inden,
06.04.2006 tarih ve 51 sayõlõ Meclis Kararõnõn Emsal ba lõklõ bölümünün (b) bendinin iptal
edilmesine ve Yönetmelik Hükümlerinin aynen uygulanmasõna Meclisçe oybirli i ile karar
verildi.

Karar Tarihi

: 08.10.2013

Karar Numarasõ : 127

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
19.maddesinde yer alan mar ve
ehircilik Müdürlü ünün 02.09.2013 tarih ve
31105704/2355 sayõlõ teklifi ile, 01.10.2010 tarih ve 193 sayõlõ Meclis Kararõnõn (b)
maddesinin iptal edilerek Planlõ Alanlar Tip mar Yönetmeli inin 30.maddesinin aynen
de i iklik yapõlmadan uygulanmasõ talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Daha önce Belediye Meclisince alõnan
01.10.2010 tarih ve 193 Sayõlõ Kararõn (b) maddesi ile ilgili olarak , 08.09.2013 tarih ve 28759
Sayõlõ Resmi Gazetede Yayõmlanarak yürürlü e giren Planlõ Alanlar Tip mar Yönetmeli inin
30. Maddesi ile bu konuya açõklõk getirildi inden, 01.10.2010tarih ve 193 sayõlõ Meclis
Kararõnõn (b) bendinin iptal edilmesine ve Yönetmelik Hükümlerinin aynen uygulanmasõna
Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 08.10.2013

Karar Numarasõ : 128

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
20.maddesinde yer alan Zabõta Müdürlü ünün 24.09.2013 tarih ve 59468105/520 sayõlõ teklifi
ile, Sinop Belediyesi Dolmu çular ve Halk Otobüsleri Toplu Ta õma Yönetmeli inin
onaylanmasõ talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Belediyemiz Zabõta Müdürlü ünce 2008 yõlõnda
hazõrlanarak uygulamaya sokulan “Sinop Belediyesi Dolmu lar Ve Halk Otobüsleri Toplu
Ta õma Yönetmeli i” 2008 yõlõndan günümüze kadar çõkan yeni Yönetmelikler ve Kanunlar
gere i de i tirilmesi gerekti inden, yine Belediyemiz Zabõta Müdürlü ünce yeniden
hazõrlanan Sinop Belediyesi Dolmu lar Ve Halk Otobüsleri Toplu Ta õma Yönetmeli ini
incelemek üzere Meclis üyeleri arasõndan 3 ki ilik Komisyon olu turulmasõna, Komisyon
üyelerinin, Meclis Üyeleri Vahittin BULUT, Zeynel NALLIO LU ve Nedim ÖZDEM R’den
olu masõna, Komisyonun yapaca õ incelemeden sonra konunun Kasõm ayõ Meclis
Toplantõsõnda görü ülerek karara ba lanmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 08.10.2013

Karar Numarasõ : 129

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin
21.maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlü ünün 30.09.2013 tarih ve 21559232/244
sayõlõ teklifi ile, Belediyemiz Su Arõtma Tesisi Enerji aboneli i için Çalõk Ye ilõrmak
Perakende Elektrik Satõ A. .nin talep etti i Banka Teminat Mektubunun alõnmasõ talebi
Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Belediyemize ait Su Arõtma Tesisi Enerji
Aboneli i için, Çalõk Ye il Irmak Perakende Elektrik Satõ A. . tarafõndan istenen 43.000.TL.
tutarõndaki Banka Teminat Mektubunun,5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 18.maddesinin (d)
bendi gere i alõnmasõ için onay verilmesine, Banka Teminat Mektubu ile ilgili olarak Banka ile
Belediyemiz arasõnda yapõlacak i ve i lemler için Belediye Ba kanõ Baki ERGÜL’e veya
Belediye Ba kanõ Baki ERGÜL tarafõndan görevlendirilecek ki iye yetki verilmesine Meclisçe
oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 08.10.2013

Karar Numarasõ : 131

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Ekim ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
23.maddesinde yer alan mar ve
ehircilik Müdürlü ünün 30.09.2013 tarih ve
31105704/2571 sayõlõ teklifi,
Gündemin 24.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/2572 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 30.09.2013

Gündemin 25.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/2573 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 30.09.2013

Gündemin 26.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/2574 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 30.09.2013

Gündemin 27.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/2575 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 01.10.2013

Gündemin 28.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/2582 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 02.10.2013

Gündemin 29.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/2583 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 02.10.2013

Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün
04.10.2013 tarih ve 31105704/2621 sayõlõ teklifi,
Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün
07.10.2013 tarih ve 31105704/2623 sayõlõ teklifi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Gündemin 23.maddesinde yer alan mar ve ehircilik
Müdürlü ünün 30.09.2013 tarih ve 31105704/2571 sayõlõ teklifinin,
Gündemin 24.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/2572 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 30.09.2013

Gündemin 25.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/2573 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 30.09.2013

Gündemin 26.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/2574 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 30.09.2013

Gündemin 27.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/2575 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 01.10.2013

Gündemin 28.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/2582 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 02.10.2013

Gündemin 29.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/2583 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 02.10.2013

Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün
04.10.2013 tarih ve 31105704/2621 sayõlõ teklifinin,
Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün
07.10.2013 tarih ve 31105704/2623 sayõlõ teklifinin mar Komisyonuna havale edilmesine ve
5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 24.maddesi gere i Komisyon tarafõndan hazõrlanacak
raporun Kasõm ayõ Meclis toplantõsõnda görü ülmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün
07.10.2013 tarih ve 31105704/2623 sayõlõ teklifinin mar Komisyonuna havale edilmesine ve
5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 24.maddesi gere i Komisyon tarafõndan hazõrlanacak
raporun Kasõm ayõ Meclis toplantõsõnda görü ülmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

