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

: 02.09.2013

Karar Numarasõ : 94

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
1.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 24.06.2013 tarih 31105704/1751
sayõlõ teklifi ile, Ulusal Adres Kayõt Sistemi Veri Tabanõnda ncedayõ Mahallesinde
bulunmakta olan parsellerin tapu kayõtlarõnõn Kefevi Mahallesinde olmasõ nedeni ile, Ulusal
Adres Kayõt sistemleri Veri Tabanõ ile tapu kayõtlarõnõn örtü mesi için Kefevi Mahallesine
aktarõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
:Ulusal Adres Kayõt Sistemi Veri tabanõnda, limiz
Merkez ncedayõ Mahallesinde bulunan 219 ada,16-5-14-12-6-7-15-3 nolu parseller ile, 220
ada, 16 ve 17 nolu parsellerin tapu kayõtlarõ Kefevi Mahallesinde görülmekte olup, bu
parsellerin Ulusal Adres Kayõt Sistemi Veri Tabanõ ile örtü mesi için Kefevi Mahallesine
aktarõlmasõ gerekmektedir.
Bu nedenle Ulusal Adres Kayõt Sistemi Veri Tabanõnda ncedayõ Mahallesinde
bulunan Dervi Sarabil Caddesi, No: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, ncedayõ Mahallesi, Hakimiyet
Caddesi , No: 1-3-5, ncedayõ Mahallesi, Hükümet Meydanõ, No: 1, 1/1, 1/2, 4, ncedayõ
Mahallesi, Okullar Caddesi, No: 2 numaralarõnõn ncedayõ Mahallesinden, Kefevi Mahallesine
alõnarak Tapu Kayõtlarõ ile Ulusal Adres Kayõt Sistemi Veri Tabanõnõn örtü türülmesine
Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 02.09.2013

Karar Numarasõ : 95

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 2.maddesinde yer
alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 24.06.2013 tarih 31105704/1752 sayõlõ teklifi ile, limiz
Merkez Meydankapõ Mahallesi, 364 ada, 2 nolu parselde ve ekli krokide gösterilen alanda
plan de i ikli i yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Meydankapõ Mahallesi, 364 ada, 2 nolu
parselde ve ekli krokide gösterilen alana trafo konulmasõ için mar planõ tadilatõ yapõlmasõ
talep edilmektedir.
Taleple ilgili olarak Meclisçe yapõlan incelemede, yapõlmasõ dü ünülen imar
planõ tadilatõnõn kamu yararõna olaca õ, ancak bahse konu alanõn Tescilli Eski Eserlerin
Koruma Alanõ sõnõrlarõ içinde oldu u anla õldõ õndan , talep edilen imar planõ de i ikli inin
Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulunun onayõndan sonra mar Planlarõna

i lenmesine 3194 Sayõlõ mar kanununun 8/b maddesi gere i Meclisçe oybirli i ile karar
verildi.

Karar Tarihi

: 02.09.2013

Karar Numarasõ : 96

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Eylül ayõ MeclisToplantõsõndaGündemin3.maddesinde yer
alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 24.06.2013 tarih 31105704/1753 sayõlõ teklifi ile, limiz
Merkez Osmaniye Köyü, 101 nolu(11800 m2.) Milli Emlak Müdürlü üne ait olan parselde
Anadolu Sa lõk Meslek Lisesi (24 derslikli okul + 300 Ö renci kapasiteli pansiyon + Kapalõ
Spor Salonu) yapõlmasõ için ön izin verilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Osmaniye Köyü, 101 nolu(11800 m2.) Milli
Emlak Müdürlü üne ait parselde Anadolu Sa lõk Meslek Lisesi (24 derslikli okul + 300
Ö renci kapasiteli pansiyon + Kapalõ Spor Salonu) yapõlmasõ amacõyla bahse konu 101 nolu
parseli imara açmak için ön izin talep edilmektedir.
Konuyla ilgili olarak Meclisçe yapõlan incelemede, söz konusu parselde
yapõlmasõ dü ünülen i lerin kamu yararõna oldu u anla õldõ õndan, a a õda belirtilen
belgelerin hazõrlanmasõ artõyla imar planõna esas ön-izin verilmesine Meclisçe oybirli i ile
karar verildi.

1- lgili Kamu Kurum ve Kurulu lardan izin alõnmasõ,
2- Jeolojik ve jeoteknik raporlarõn hazõrlanmasõ,
3- Halihazõr haritalarõn hazõrlanmasõ.

Karar Tarihi

: 02.09.2013

Karar Numarasõ : 97

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
4.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 01.07.2013 tarih 31105704/1820
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Gelincik Mahallesi,279 ada,330 nolu parselde ekli plandaki gibi
plan de i ikli i yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Gelincik Mahallesi,279 ada, 330
nolu parselde hazõrlanan ve ekli planda sunulan plan de i ikli i yapõlmasõ talebi ile ilgili
Meclisçe yapõlan incelemede, söz konusu plan de i ikli i yapõlmasõ dü ünülen alanõn önlemli
alanda oldu u, ancak bu alanla ilgili Jeolojik etüt raporunun hazõrlanmadõ õ görüldü ünden,
plan de i ikli i yapõlmasõ talebinin reddine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

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

: 03.09.2013

Karar Numarasõ : 98

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündem dõ õ olarak
görü ülmesi kabul edilen mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 02.09.2013 tarih 31105704/25531
sayõlõ teklifi ile, ller Bankasõ A. . 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 tasarõlarõnõn Belediye Meclisimizce
incelenerek, uygun bulunmasõ halinde 3194 sayõlõ mar kanununun 8/b maddesine göre
onanmasõnõ, kesin planlar geldi inde onama i leminin tamamlanmasõna dair karar alõnmasõnõ
ve kesin planlarla birlikte Bankalarõna gönderilmesini, uygun bulunmayan hususlar olursa,
Meclis Kararõnda belirtilerek incelemek üzere planlar ile birlikte ller Bankasõna gönderilmesi
talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: ller Bankasõ A. . Mekânsal Planlama Daire
Ba kanlõ õnca, Sinop Belediyesine ait 1/5000 Ölçekli Nazõm ve 1/1000 Ölçekli Uygulama
lave Revizyon mar Planõ tasarõlarõnõ yaptõrdõ õ, BEL-DA Proje Danõ manlõk ve Tic.Ltd. ti.
tarafõndan düzenlenen 1/5000 Ölçekli Nazõm ve 1/1000 Ölçekli Uygulama lave-Revizyon
mar Planõ tasarõsõnõn incelenmek üzere mar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayõlõ
Belediye Kanununun 24.maddesi gere i Komisyon tarafõndan hazõrlanacak raporun Ekim ayõ
Meclis toplantõsõnda görü ülmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Sinop Belediye Meclisini Te kil edenlerin Adõ ve Soyadõ
BA KAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Ba kanõ
ÜYELER : Barõ AYHAN,Rahmi BALF DAN,Necla BOZKURT,
Vahittin BULUT, Necati CANEL, 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

: 04.09.2013

Karar Numarasõ : 99

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Eylül ayõ MeclisToplantõsõnda Gündemin
8.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve 31105704/2297
sayõlõ teklifi ile, l Çevre ve ehircilik Müdürlü ünün 01.07.2013 tarih ve 310/3246 sayõlõ
yazõlarõnda, limiz Merkez Gelincik Mahallesi,276 ada,103 nolu parselde 01.04.2013 tarih ve
49 sayõlõ Meclis Kararõ ile yapõlan plan tadilatõ ile ilgili belirtilen görü lerinin görü ülmesi talebi
Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: l Çevre ve ehircilik Müdürlü ünün 01.07.2013
tarih ve 310/3246 sayõlõ yazõlarõnda, limiz Merkez Gelincik Mahallesi,276 ada,103 nolu
parselde
01.04.2013 tarih ve 49 sayõlõ Belediye Meclis Kararõ ile plan tadilatõ yapõldõ õ, ancak plan
tadilatõ ile ilgili Komisyonca yapõlan incelemede 03.08.2013 tarih ve 20594 Sayõlõ Resmi
Gazetede yayõmlanarak yürürlü e giren Kõyõ Kanununun Uygulamasõna Dair Yönetmeli in
5.maddesinde “Kõyõ da ve sahil eridinde planlama ve uygulama yapõlabilmesi için onaylõ kõyõ
kenar çizgisinin bulunmasõ zorunludur.” dendi ini, D 34-d-23-c-1-c nolu imar planõ paftasõnda
kõyõ kenar çizgisinin onaylõ olmadõ õ görüldü ünden yönetmelik hükümlerine aykõrõ oldu u
belirtilmi tir.

Bu nedenle, l Çevre Ve ehircilik Müdürlü ü tarafõndan onaylõ olmadõ õ belirtilen D
34-d-23-c-1-c nolu imar paftasõnõn onaylõ kõyõ kenar çizgisinin alõnmak üzere Çevre Ve
ehircilik Bakanlõ õna müracaat edilmesine, Belediye Meclisimizce alõnan 01.04.2013 tarih
ve 49 sayõlõ Meclis Kararõ ile yapõlan plan tadilatõnõn, söz konusu paftanõn Bakanlõkça
onaylanmasõndan sonra paftalara i lenmesine, ayrõca Belediyemizde ba ka onaysõz kõyõ
kenar çizgisi paftalarõda varsa bunlarõnda onaylõ kõyõ kenar çizgilerinin alõnmasõ için ilgili
Bakanlõ a müracaatõn yapõlmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 04.09.2013

Karar Numarasõ : 100

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Eylül ayõ MeclisToplantõsõndaGündemin
5.maddesinde yer alan Özel Kalem Müdürlü ünün 11.07.2013 tarih ve 67088654/214 sayõlõ
teklifi ile, Özel dare Arkasõnda Bulunan ve Kentimize Kazandõrõlan Giri Çõkõ Yoluna sim
Verilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Özel dare Arkasõnda Bulunan ve Kentimize
Kazandõrõlan, ekli krokide belirtilen Giri Çõkõ Yoluna eski Milletvekillerimizden Fikret
ÖVET’in isminin verilmesine 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 18 maddesinin (n) bendi
gere ince Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 04.09.2013

Karar Numarasõ : 101

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Eylül ayõ MeclisToplantõsõnda
Gündemin
6.maddesinde yer alan nsan Kaynaklarõ ve E itim Müdürlü ünün 22.08.2013 tarih ve
65370390/923 sayõlõ teklifi ile, 24.07.2013 tarih ve 28717 Sayõlõ Resmi Gazetede Yayõnlanan
2013/5002 Bakanlar Kurulu Kararõ tibariyle, Programcõ ve Çözümleyici Unvanlarõnõn Genel
dare Hizmetleri Sõnõfõndan, Teknik Hizmetler Sõnõfõna Geçirilmesine stinaden, Belediye ve
Kurulu larõ ile Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlarõna Dair Yönetmeli in 11.
Maddesine Göre hazõrlanmõ bulunan Dolu Kadro De i iklik Cetvelinin Onaylanmasõ talebi
Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: 24.07.2013 tarih ve 28717 Sayõlõ Resmi
Gazetede Yayõnlanan 2013/5002 Bakanlar Kurulu Kararõ tibariyle, Programcõ ve Çözümleyici
Unvanlarõnõn Genel dare Hizmetleri Sõnõfõndan, Teknik Hizmetler Sõnõfõna Geçirilmesine
stinaden, Belediye ve Kurulu larõ ile Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve
Standartlarõna Dair Yönetmeli in 11. Maddesine Göre hazõrlanmõ bulunan Dolu Kadro
De i iklik Cetvelinin Onaylanmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 04.09.2013

Karar Numarasõ : 102

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Eylül ayõ MeclisToplantõsõndaGündemin
7.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve 31105704/2296
sayõlõ teklifi,
Gündemin 9.maddesinde yer alan mar Ve
31105704/2298 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve

Gündemin 10.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve
31105704/2299 sayõlõ teklifi,
Gündemin 12.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve
31105704/2301 sayõlõ teklifi,
Gündemin 13.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve
31105704/2302 sayõlõ teklifi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Gündemin 7.maddesinde yer alan mar Ve
Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve 31105704/2296 sayõlõ teklifinin,
Gündemin 9.maddesinde yer alan mar Ve
31105704/2298 sayõlõ teklifinin,

ehircilik

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve

Gündemin 10.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve
31105704/22969 sayõlõ teklifinin,
Gündemin 12.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve
31105704/2301 sayõlõ teklifinin,
Gündemin 13.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve
31105704/2302 sayõlõ teklifinin mar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayõlõ Belediye
Kanununun 24.maddesi gere i Komisyon tarafõndan hazõrlanacak raporun Ekim ayõ Meclis
toplantõsõnda görü ülmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 04.09.2013

Karar Numarasõ : 103

Belediyemiz
Meclisinin
2013
yõlõ
Eylül
ayõ
MeclisToplantõsõnda
Gündemin 11.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve
31105704/2300 sayõlõ teklifi ile , 08.02.1993 tarih ve 4 sayõlõ Meclis Kararõyla alõnan limiz
Merkez ncedayõ Mahallesindeki Kapalõ pazaryerinde bulunan 16 adet dükkanõn satõ
i lemlerinin, devir i lemlerinin ve tapularõnõn ilgili ahõslara verilebilmesi için 5393 Sayõlõ
Belediye Kanununa göre Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez ncedayõ Mahallesinde mülkiyeti
Belediyemize ait 27 ada, 1 nolu parsel üzerine Belediyemiz tarafõndan yaptõrõlan kapalõ
pazaryerinde bulunan toplam 16 adet dükkanõn satõ i leminin yapõlabilmesi için belediye
meclisince 08/02/1993 tarih ve 4 sayõlõ karar alõnmõ ve bu karar do rultusunda bahse konu
dükkanlarõn satõ i lemleri Belediye encümen kararõ ile gerçekle tirilmi tir.
Ancak 16 adet dükkanõnda satõ
i lemleri tamamen avamprojesi dahilinde
gerçekle tirilmi olup, mevcut yapõya 634 sayõlõ kat mülkiyeti yasasõna göre kat irtifakõ
kurulmak üzere tapuya tescil yapõlmadõ õ için satõ õ yapõlan dükkanlarõn vatanda lara tapularõ
da õtõlamamõ tõr.
Aradan geçen zaman zarfõnda bahse konu pazaryerinin i levini tam olarak yerine
getirememesi nedeniyle yõkõlõp daha modern bir kapalõ pazaryeri yapõlabilmesi için
Belediyemizce ihaleye çõkõlmõ olup yeni pazaryeri in aatõ 19/12/2011 tarih ve 166/46 sayõlõ
yapõ ruhsatõ ile in a edilmi tir.
Yapõnõn in asõna ba lanõlmadan önce 27 ada, 1 nolu parselden ehrimiz imar planõna
göre yol ve ye il alanlara terk edilmesi gereken kõsõmlar terk edilmi ve böylelikle
Belediyemiz mülkiyetindeki 27 ada, 1 nolu ta õnmazõn parsel numarasõ 20 olarak de i ikli e
u ramõ tõr.
Bu arada yapõ tamamlandõktan sonra 20 nolu parselde 634 sayõlõ kat mülkiyeti yasasõna
göre kat irtifakõ kurulmu ve toplam 20 adet dükkanõn tapusu Belediyemiz adõna tapuya tescil
edilmi tir.
Bu sebeple 08/02/1993 tarih ve 4 sayõlõ meclis kararõ ile toplam 16 adet dükkan için
satõ i lemine esas olmak üzere Belediye encümenine verilen yetki kararõnõn üzerinden 19
yõl geçmi olmasõ nedeniyle yeniden 20 nolu ( 1 ) parselde yapõlan kapalõ pazaryerindeki
dükkanlarõn satõ i leminin, devir i lemlerinin ve aynõ zamanda tapularõnõn ilgili ahõslara
verilmesi için Belediye Meclisince Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisçe oybirli i
ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 04.09.2013

Karar Numarasõ : 104

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
14.maddesinde
yer alan mar Ve
ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve
31105704/2303 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Kefevi Mahallesi tescilli yapõlarõn koruma
alanõnda kalan 102-104 ve 105 nolu adalarda hazõrlanan imar planõ tadilatõnõn düzeltilerek

onaylanmasõ ile ilgili Samsun Kültür Varlõklarõ Koruma Bölge Kurulunun almõ oldu u
28.06.2013 tarih ve 1156 sayõlõ kararõnõn yeniden görü ülmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez, Kefevi Mahallesi 13 pafta, 105 ada
ile, 23 pafta, 104 ada, 3-4-5 nolu parsellerde Samsun Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma
Bölge Kurulunun 18.08.2010 tarih ve 2721 sayõlõ karalarõ do rultusunda hazõrlanan ve ekli
planda gösterilen imar adalarõnda tescilli eski eserlerin bulunmasõ ve arazi yapõsõnõn farklõ
e imlerde olmasõ nedeni ile ma duriyetin olu mamasõ için kat seviyesinin 4 kat olarak
düzenlenmesine ve ekli plandaki gibi plan tadilatõ yapõlmasõna 06.12.2010 tarih ve 208 sayõlõ
Belediye Meclis kararõ ile karar verilmi tir..
06.12.2010 tarih ve 208 sayõlõ Belediye Meclis kararõ ile yapõlan plan tadilatõ, 28.12.2010
tarih ve 13/3066 sayõlõ yazõmõzla Samsun Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Bölge
Kuruluna gönderilmi olup, Kurulun 15.01.2011 tarih ve 2957 sayõlõ karalarõ ile, limiz Merkez
Kefevi Mahallesi, tescili yapõlan koruma alanõ içerisinde kalan 102-104-105 nolu adalarda
hazõrlanan ekteki 1/1000 ölçekli imar planõ tadilatõnõn düzeltilerek onaylanmasõna karar
verilmi tir.
Samsun Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulunun 15.01.2011 tarih ve 2957
sayõlõ kararlarõ do rultusunda hazõrlanan 1/1000 ölçekli imar planõ tadilatõnõn imar paftalarõna
i lenmesine 08.02.2011 tarih ve 40 sayõlõ Belediye Meclis kararõ ile karar verilmi tir.
Kurulun 15.01.2011 tarih ve 2957 sayõlõ kararõna Ay e Ç MEN ve hissedarlarõ Samsun 2.
dare Mahkemesine dava açmõ , Samsun 2. dare Mahkemesinin 2011/868 Esas No,
2012/877 Karar No ile, Sinop li Merkez lçesi, Ada Mahallesi, 23 pafta, 104 ada, 1 nolu
parselde bulunan tescilli yapõyõ içine alan koruma alanõnõn tespiti ve içindeki yapõla ma
ko ullarõnõn de i imi ile birlikte uygulamaya konulan imar planõ de i ikli i, her iki koruma
alanõnda tescili yapõlara her yapõla manõn ilkesel anlamda olu turulmadõ õ, dava konusu
alandaki tescilli yapõ parselinin dava konusu toruma alanlarõ içindeki parsellerden daha büyük
olmasõ dolayõsõ ile tescilli yapõya kom u parseldeki yapõla malardan etkilenmesinin di er
tescilli yapõlarla aynõ ekilde olmayaca õndan koruma alanõ içinde tescilli yapõlarõn birbiri ile
olan görsel etkile imleri ve doku bütünlü ünün dikkate alõnmadõ õ yapõlara kom u parsellerin
geometriler ve büyüklüklerinin e it olmamasõndan dolayõ yapõla ma ilkesi olarak gabari
denkli i ilkesinin yanõ sõra yapõlarõn oturdu u tabanlarda da oynama yapõlmasõyla yeni
yapõla ma ko ullarõnõn belirlenmesi durumunda ma duriyetlerin asgari seviyeye indirilmesi
seçene inden dolayõ, ehircilik ilkeleri planlama esaslarõ ve kamu yararõ açõsõndan uygun
olmadõ õna karar verilmi tir ve imar planõ iptal edilmi tir.
Yine Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulu Müdürlü ünün 31.10.2012 tarih ve
1704 sayõlõ yazõlarõ ile, 20.10.2012 tarih ve 626 sayõlõ toplantõ tarih ve no ile; Sinop li Merkez,
Ada Mahallesi, tescilli yapõlarõ koruma alanõ içinde kalan 102-104 ve 105 nolu adalarda
hazõrlanan 1/1000 ölçekli imar planõ tadilatõnõn düzeltilerek onaylanmasõna ili kin, Samsun
Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulunun projesinin kurula sunulmasõna ili kin
16.04.2011 gün ve 3072 sayõlõ kararõnõn Samsun 2. dare Mahkemesinin 05.07.2012 gün ve
Esas No: 2011/868, Karar No: 2012/877 sayõlõ karar ile iptal edildi i anla õldõ õndan,
Samsun 2. dare Mahkemesinin 05.07.2012 gün ve Esas No: 2011/868, Karar No: 2012/877
sayõlõ kararõna uyulmasõna Samsun Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulunun

15.01.2011 gün ve 2957 sayõlõ ve 16.04.2011 gün ve 3072 sayõlõ kararlarõnõn iptaline,
Mahkeme kararõna göre hazõrlanacak planõn Kurula sunulmasõna karar vermi tir.
Bu nedenle Samsun 2. dare Mahkemesinin ve Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge
Kurulu Müdürlü ünün 08.02.2011 tarih ve 40 sayõlõ kararõ ile yapõlan plan tadilatõnõ iptal
etti inden bu alan plansõz konuma dü mü tür.
Kefevi Mahallesi, 13 pafta, 105 ada, ve Ada Mahallesi, 23 pafta, 104 adada hazõrlanan ve
ekteki planda gösterilen plan de i ikli i Belediye Meclisine intikal ettirilmi olup, 07.01.2013
ve 5 sayõlõ Belediye Meclis kararõ ile söz konusu parsellere plan de i ikli i yapõlmõ tõr.
07.01.2013 tarih ve 5 sayõlõ Belediye Meclis Kararõ ile yapõlan plan de i ikli i 04.02.2013
tarih ve 13/395 sayõlõ yazõmõzla Samsun Kültür Varlõklarõ Bölge Kuruluna gönderilmi olup,
Kurulun 20.02.2013-794 sayõlõ kararõ ile “Sinop li Merkez Kefevi Mahallesi, 102-104 ve 105
nolu adalarda hazõrlanan imar planõ tadilatõnõn uygun olmadõ õna mahkeme kararõnda
belirtilen e itlik ilkesi dikkate alõnarak koruma alanõnda kalan parsellerde kentsel tasarõm
yakla õmõ ile kütlesel önerilerinin ve yapõ gabarilerinin tanõmlanarak Kurula sunulmasõna
karar verilmi tir.
Bölge Kurulunun 20.02.2013 tarih ve 794 sayõlõ kararlarõ dikkate alõnarak hazõrlanan ve
Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarih ve 63 sayõlõ kararõ 17/05/2013 tarih ve 310-99/1411
sayõlõ yazõmõzla Samsun Kültür Varlõklarõ Koruma Bölge Kuruluna gönderilmi , Kurulun
28/06/2013 tarih ve 1156 sayõlõ yazõlarõ ile, limiz Merkez Kefevi Mahallesi tescilli yapõlarõn
koruma alanõnda kalan 102-104ve 105 nolu adalarda hazõrlanan imar planõ tadilatõnõn
düzeltilerek onaylanmasõna karar vermi tir.

Bu nedenle Belediye Meclisince alõnan 06.05.2013 tarih ve 63 sayõlõ Meclis Kararõ ile
yapõlan plan de i ikli inin aynen uygulanmasõna ve bu kararõn Samsun Kültür Varlõklarõ
Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 05.09.2013

Karar Numarasõ : 105

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Eylül ayõ MeclisToplantõsõnda
Gündemin
15.maddesinde yer alan mar Ve
ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve
31105704/2304 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Yeni Mahalle, Okulak Sokak,40 ada-1-10-11
nolu parseller üzerinde 03.06.2013 tarih ve 79 sayõlõ Meclis kararõ ile yapõlan plan tadilatõ
hakkõnda Samsun Kültür Varlõklarõ Koruma Bölge Kurulunun almõ oldu u 28.06.2013 tarih
ve 1157 sayõlõ kararõnõn görü ülmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Yeni Mahalle, Okulak Sokak, 40
ada, 1-10-11 nolu parseller üzerinde l Sa lõk Müdürlü ünce plan de i ikli i talep
edilmi tir.03.06.2013 tarih ve 79 sayõlõ Belediye Meclis Kararõ ile anõlan parsellerde Sa lõk
kompleksi alanõ E. 2.50 Hmax: 21.00 metre olarak ve ekli plandaki gibi plan tadilatõ Belediye
Meclisince kabul edilmi tir.
Söz konusu parsellerin tescilli eski esere cephe veriyor olmasõ nedeni ile Samsun Kültür
Varlõklarõ Koruma Bölge Kuruluna görü sorulmu tur.

Bu nedenle 03.06.2013 tarih ve 79 sayõlõ Belediye Meclis Kararõ ile ilgili Samsun Kültür
Varlõklarõ Koruma Bölge Kurulu 28.06.2013 tarih ve 1157 sayõlõ kararõ ile “ limiz Merkez Yeni
Mahalle,106 ada,10 nolu parsel, 153 ada, 9-11 ve 16 nolu parseller ve 154 ada, 2 nolu
parselde yer alan tescilli yapõlar ile, 153 ada, 9-11 ve 16 nolu parseller ve 154 ada, 2 nolu
parselde yer alan tescilli yapõlar ile,153 ada, 3 nolu parselde yer alan tescilli çe menin
koruma alanõ sõnõrõnõn ekteki 1/1000 ölçekli kadastrol haritada çizildi i ekilde belirlenmesine”
koruma alanõ içinde her türlü in ai ve fiziki uygulama öncesi Kuruldan izin alõnmasõ
gerekti inde, imar planõ tadilatõnda adanõn batõsõnda kalan “tescilli yapõlarõn ön cephesi” yapõ
çekme mesafesinin 10 metre do usunda kalan yapõ çekme mesafesinin 40 metre olarak
düzeltilmesine, plan de i ikli inin düzeltildi i ekliyle uygun oldu una karar verilmi tir.
Bu nedenle Belediye Meclisince 03.06.2013 tarih ve 79 sayõlõ Meclis Kararõ ile yapõlan
plan tadilatõnõn, Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulunun Kararõ do rultusunda,
limiz Merkez
Yeni Mahalle,106 ada,10 nolu parsel,153 ada,3 nolu parselde yer alan tescilli yapõlar ile,
153 ada, 3 nolu parselde yer alan tescilli çe menin koruma alanõ sõnõrõnõn ekteki 1/1000
ölçekli kadastrol haritada çizildi i gibi belirlenmesine, koruma alanõ içinde her türlü in ai ve
fiziki uygulama öncesi kuruldan izin alõnmasõ gerekti ine, imar planõ tadilatõnda adanõn
batõsõnda kalan (tescilli yapõlarõn ön cephesi) yapõ çekme mesafesinin 10 metre do usunda
kalan yapõ çekme mesafesinin 40 metre olarak düzeltilmesine 3194 Sayõlõ mar Kanununun
8/b maddesi gere i Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 05.09.2013

Karar Numarasõ : 106

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
16.maddesinde yer alan mar Ve
ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve
31105704/2305 sayõlõ teklifi,
Gündemin 17.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2306 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 18.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2307 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 19.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2308 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 20.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2309 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 21.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2310 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 22.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2311 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 23.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2312 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 24.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2313 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 25.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2314 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 02.09.2013
tarih ve 31105704/2352 sayõlõ teklifi,
Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 02.09.2013
tarih ve 31105704/2353 sayõlõ teklifi,
Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 02.09.2013
tarih ve 31105704/2354 sayõlõ teklifi,
Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 02.09.2013
tarih ve 31105704/2355 sayõlõ teklifi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Gündemin 16.maddesinde yer alan mar Ve
Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve 31105704/2305 sayõlõ teklifinin,

ehircilik

Gündemin 17.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2306 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 18.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2307 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 19.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2308 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 20.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2309 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 21.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2310 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 22.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2311 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 23.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2312 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 24.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2313 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündemin 25.maddesinde yer alan mar Ve
tarih ve 31105704/2314 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013

Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen
02.09.2013 tarih ve 31105704/2352 sayõlõ teklifinin,

mar Ve

ehircilik Müdürlü ünün

Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen
02.09.2013 tarih ve 31105704/2353 sayõlõ teklifinin,

mar Ve

ehircilik Müdürlü ünün

Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen
02.09.2013 tarih ve 31105704/2354 sayõlõ teklifinin,

mar Ve

ehircilik Müdürlü ünün

Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen mar Ve ehircilik Müdürlü ünün
02.09.2013 tarih ve 31105704/2355 sayõlõ teklifinin mar Komisyonuna havale edilmesine ve
5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 24.maddesi gere i Komisyon tarafõndan hazõrlanacak
raporun Ekim ayõ Meclis toplantõsõnda görü ülmesine Meclisçe oybirli i ile karar
verildi.(Meclis Toplantõlarõ süresince izinli sayõlan Belediye Meclis Üyesi Vahittin BULUT
Gündemin 18.maddesi görü ülmeden önce Meclis Oturumuna i tirak etti.)

Gündemin 20.maddesinde yer alan
26.08.2013 tarih ve 31105704/2309 sayõlõ teklifinin,

mar Ve

ehircilik Müdürlü ünün

Gündemin 21.maddesinde yer alan
26.08.2013 tarih ve 31105704/2310 sayõlõ teklifinin,

mar Ve

ehircilik Müdürlü ünün

Gündemin 22.maddesinde yer alan
26.08.2013 tarih ve 31105704/2311 sayõlõ teklifinin,

mar Ve

ehircilik Müdürlü ünün

Gündemin 23.maddesinde yer alan
26.08.2013 tarih ve 31105704/2312 sayõlõ teklifinin,

mar Ve

ehircilik Müdürlü ünün

Gündemin 24.maddesinde yer alan
26.08.2013 tarih ve 31105704/2313 sayõlõ teklifinin,

mar Ve

ehircilik Müdürlü ünün

Gündemin 25.maddesinde yer alan
26.08.2013 tarih ve 31105704/2314 sayõlõ teklifinin,

mar Ve

ehircilik Müdürlü ünün

Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen mar Ve
02.09.2013 tarih ve 31105704/2352 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün

Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen mar Ve
02.09.2013 tarih ve 31105704/2353 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün

Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen mar Ve
02.09.2013 tarih ve 31105704/2354 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün

Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen mar Ve ehircilik Müdürlü ünün
02.09.2013 tarih ve 31105704/2355 sayõlõ teklifinin mar Komisyonuna havale edilmesine ve
5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 24.maddesi gere i Komisyon tarafõndan hazõrlanacak
raporun Ekim ayõ Meclis toplantõsõnda görü ülmesine Meclisçe oybirli i ile karar
verildi.(Meclis Toplantõlarõ süresince izinli sayõlan Belediye Meclis Üyesi Vahittin BULUT
Gündemin 18.maddesi görü ülmeden önce Meclis Oturumuna i tirak etti.)

Karar Tarihi

: 05.09.2013

Karar Numarasõ : 107

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 26.
Maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2013 tarih ve 31105704/2315
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi, 23 pafta, 99 ada,1 nolu parselde,14.11.2011
tarih ve 161 sayõlõ Belediye Meclis Kararõnõn güncellenmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ada Mahallesi, 23 pafta, 99 ada,1
nolu parselde,14.11.2011 tarih ve 161 sayõlõ Belediye Meclis Kararõ ile plan tadilatõ yapõlmõ
ve yapõlan plan tadilatõ tescilli eski eserin koruma alanõnda kalõyor olmasõ nedeni ile
18.07.2013 tarih ve 99/2006 sayõlõ yazõmõzla Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge
Kuruluna gönderilmi tir. Kurulun 21.08.2013 tarih ve 1519 sayõlõ yazõlarõ ile Meclis Kararõnõn
2011 yõlõnda olmasõ nedeni ve parsel numarasõndaki farklõlõklar nedeni ile Meclis Kararõnõn
yeniden güncellenmesini talep etmektedir.
Bu nedenle, limiz Merkez Ada Mahallesi,23 pafta, 99 ada,1 nolu parselde, 3194
sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi gere i TAKS oranõnõn 0.30’dan 0.40’a, KAKS oranõnõn
1.20’den 1.60’a çõkartõlmasõna, parselin tescilli eski eser koruma alanõ sõnõrõ içinde kalõyor
olmasõ nedeniyle, yapõlan bu plan tadilatõnõn Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge
Kurulunun onayõndan sonra imar paftalarõna i lenmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 05.09.2013

Karar Numarasõ : 108

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündem dõ õ
görü ülmesi kabul edilen nsan Kaynaklarõ E itim Müdürlü ünün 02.09.2013 tarih ve
65370390/941 sayõlõ teklifi ile, 5393 Sayalõ Belediye Kanununun 49.maddesi ve 657 Sayõlõ
D.M. Kanunun 4/B maddesine tabi Tam Zamanlõ Sözle meli personellerin 02.08.2013 tarihli
Resmi Gazetede yayõnlanarak yürürlü e giren 6495 Sayõlõ Kanun ile 657 Devlet Memuru
Kadrosuna geçirilecek olmasõ nedeni ile, Belediye ve Ba lõ Kurulu larõ ile Mahalli dare
Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlarõna Dair Yönetmeli in 11.maddesine göre
hazõrlanmõ bulunan Dolu Kadro De i iklik Cetvelinin onaylanmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: 5393 Sayalõ Belediye Kanununun 49.maddesi ve
657 Sayõlõ D.M. Kanunun 4/B maddesine tabi Tam Zamanlõ Sözle meli personellerin
02.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayõnlanarak yürürlü e giren 6495 Sayõlõ Kanun ile 657
Devlet Memuru Kadrosuna geçirilecek olmasõ nedeni ile, Belediye ve Ba lõ Kurulu larõ ile
Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlarõna Dair Yönetmeli in 11.maddesine
göre hazõrlanmõ bulunan Dolu Kadro De i iklik Cetvelinin onaylanmasõna Meclisçe oybirli i
ile karar verildi.

