MECL S KARAR KA IDI
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

: 03.06.2013

Karar Numarasõ : 74

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Haziran ayõ Meclis ToplantõsõndaGündemin
1.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 29.04.2013 tarih 31105704/1168
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi,23 pafta,97 ada 24 nolu parselde plan tadilatõ
yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ: limiz MerkezAda Mahallesi,23 pafta,97 ada 24 nolu
parselde ve ekli krokide gösterilen alanda, gerekli Sosyal ve Teknik Alt Yapõ ayrõlarak, kat
yüksekli inde de i ikli e gidilmeksizin TAKS: 0.40 ve KAKS oranõnõn 2.40 olacak ekilde
hazõrlanan plan de i ikli inin 3194 Sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi gere i
onaylanmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 03.06.2013

Karar Numarasõ : 75

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Haziran ayõ Meclis ToplantõsõndaGündemin2.maddesinde
yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 29.04.2013 tarih 31105704/1169 sayõlõ teklifi ile,
limiz Merkez Yeni Mahalle, 15 pafta, 269 ada,66 nolu parselin do usunda bulunan ve ekli
krokide gösterilen kõsmõn satõ õnõn yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ: limiz Merkez Yeni Mahalle, 15. pafta, 269 ada,66 nolu parselin
do usunda bulunan ve ekli krokide gösterilen imarlõ alandaki kõsmõn satõ õnõn yapõlmasõna ve
Belediye Meclisince Belediye Encümenine satõ yetkisi verilmesine Meclisçe oybirli i ile karar
verildi.

Karar Tarihi

: 03.06.2013

Karar Numarasõ : 76

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Haziran ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
3.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 29.04.2013 tarih 31105704/1171
sayõlõ teklifi ile, Belediyemize ait 308 nolu parselde gerekli çalõ malarõn yapõlmasõ ve bahse
konu parselin DHM Sinop Havalimanõ Müdürlü ünce tahsisinin yapõlmasõ talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ: limiz Merkez Bostancõlõ Köyü, 308 nolu parselin, DHM
Sinop Havalimanõ Müdürlü üne tahsisinin yapõlmasõ talebi ile ilgili olarak Meclisçe yapõlan
de erlendirmede anõlan parselin
Belediyemiz bünyesinde kalmasõnõn uygun olaca õ
dü ünüldü ünden, tahsis talebinin reddine Meclisçe oy çoklu u ile karar verildi.(Alõnan
Karara Meclis Üyeleri Fehmi Ç L,Nedim ÖZDEM R,Güven ERGÜL ve Nurhan ÖZEN,söz

konusu talebin kamu yararõna oldu u, bu nedenle tahsis i leminin yapõlmasõ gerekti i
belirtilerek ret oyu verdiler.)

Karar Tarihi

: 03.06.2013

Karar Numarasõ : 77

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Haziran ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
4.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 29.04.2013 tarih 31105704/1173
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Yalõ Köyü,1000 ve 1002 nolu parseller üzerinde Belediye
Meclisinin 04.03.2013 tarih ve 33 sayõlõ Kararõnõn yeniden düzenlenmesi talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Yalõ Köyü,1000 ve 1002 nolu parsellerde
04.03.2013 tarih ve 33 sayõlõ Belediye Meclis Kararõ ile ilk 50 metrelik kõsma Akaryakõt ve
LPG stasyonu, ikinci 50 metrelik kõsmõnda ise beton, parke ve bordür imalatõ tesisi için ön
izin kararõ verilmi tir. Ancak ilgilisinin talebi do rultusunda yeniden incelenmeye alõnarak ilk
50 metresinde Akaryakõt ve LPG stasyonu, ikinci 50 metresinde beton ve beton mamulleri (
beton santrali-parke-bordür) imalatõ için a a õda sõralanan artlarõn yerine getirilmesi
ko uluyla mar planõna esas ön izin verilmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
1-

Jeolojik ve Jeoteknik raporlarõnõn hazõrlanmasõ ve bu raporlarõn imar
planõna ve plan notlarõna i lenmesi.
2- Söz konusu parsellere ait halihazõr haritalarõn hazõrlanmasõ.
3lgili Kamu Kurum ve kurulu larõndan izin alõnmasõ.
Karar Tarihi

: 03.06.2013

Karar Numarasõ : 78

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Haziran ayõ MeclisToplantõsõnda
Gündemin
5.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 06.05.2013 tarih 31105704/1295
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Yeni Mahalle,15 pafta,152 ada, 27 nolu parselde plan de i ikli i
yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Yeni Mahalle,15 pafta,152 ada, 27 nolu
parselde ve ekli krokide gösterilen alanda ticaret lejantõ verilmesine ve Samsun Kültür
Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulunun onayõndan sonra imar planlarõna i lenmesine 3194
Sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi gere i Meclisçe oy birli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 03.06.2013

Karar Numarasõ : 78

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Haziran ayõ MeclisToplantõsõnda
Gündemin
5.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 06.05.2013 tarih 31105704/1295
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Yeni Mahalle,15 pafta,152 ada, 27 nolu parselde plan de i ikli i
yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Yeni Mahalle,15 pafta,152 ada, 27 nolu
parselde ve ekli krokide gösterilen alanda ticaret lejantõ verilmesine ve Samsun Kültür
Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulunun onayõndan sonra imar planlarõna i lenmesine 3194
Sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi gere i Meclisçe oy birli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 03.06.2013

Karar Numarasõ : 79

Belediyemiz
Meclisinin
2013
MeclisToplantõsõndaGündemin6.maddesinde yer alan
28.05.2013 tarih 31105704/1516 sayõlõ teklifi,
Gündemin 8.maddesinde yer alan mar Ve
31105704/1518 sayõlõ teklifi Meclisçe incelendi.

yõlõ
mar Ve

Haziran
ayõ
ehircilik Müdürlü ünün

ehircilik Müdürlü ünün 28.05.2013 tarih

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Gündemin6.maddesinde yer alan mar Ve
Müdürlü ünün 28.05.2013 tarih 31105704/1516 sayõlõ teklifinin,

ehircilik

Gündemin 8.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 28.05.2013 tarih
31105704/1518 sayõlõ teklifinin mar Komisyonuna gönderilmesine ve 5393 Sayõlõ Belediye
Kanununun 24.maddesi gere i Komisyon tarafõndan hazõrlanacak raporun Temmuz ayõ
Meclis toplantõsõnda görü ülmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 03.06.2013

Karar Numarasõ : 80

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Haziran ayõ MeclisToplantõsõndaGündemin
7.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 28.05.2013 tarih 31105704/1517
sayõlõ teklifi ile, l Sa lõk Müdürlü ünün 22.04.2013 tarih ve 241-2433 sayõlõ yazõlarõ ile, limiz
Merkez Yeni Mahalle, Okulak Sokak, 40 ada, 1-10-11 nolu parsellerde plan tadilatõ yapõlmasõ
talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Yeni Mahalle, Okulak Sokak, 40
ada, 1-10-11 nolu parseller 1/1000 Uygulama mar Planõnda bir bölümü resmi kuruma tahsisli
Sa lõk Merkezi, Trafo, Yol ve Park alanõna tahsislidir.
Öneri Planõ ile Sa lõk Merkezi, Sa lõk Kompleksi alanõ E:2.50 H: maksimum: 21 metre
olarak düzenlenmi tir. Ayrõca Park alanõna çevrilmi alanõn, bir bölümü yola tahsis edilmi ,
kaybedilen kõsõm yapõ adasõnõn kuzey tarafõnda ihdas edilmi tir.
Bu nedenle, limiz Merkez Yeni Mahalle, Okulak Sokak, 40 ada, 1-10-11 nolu
parsellerde Sa lõk Kompleksi alanõ E: 2.50- H: maksimum: 21 metre olacak ekilde kamunun
menfaati açõsõndan plan tadilatõ yapõlmasõna, plan de i ikli ine giden alanõn do usunda 50
metre olarak belirlenen çekme mesafesinde kalan kõsmõnda kot farkõndan kalan yüksekli in
müsaade etti i ekilde zemin altõnda Otopark kullanõmõ, Trafo, Teshin Merkezi gibi teknik
donatõlarõn yer almasõnõn plan ve plan notlarõna lenmesine, söz konusu parsellerde
hazõrlanan plan de i ikli inin (ekli plandaki gibi) Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge
Kurulunun onayõndan sonra imar planõ de i ikli i yapõlmasõna,3194 Sayõlõ mar Kanununun
8/b maddesi gere i Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 03.06.2013

Karar Numarasõ : 81

Belediyemiz
Meclisinin
2013
yõlõ
Haziran
ayõ
MeclisToplantõsõnda
Gündemin 9. Maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 28.05.2013 tarih ve
31105704/1519 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi, 24 pafta, 251 ada, 2 nolu
parselde ve ekli planda gösterilen alanda hazõrlanan Koruma Amaçlõ imar planõnõn
onaylanmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Bakanlar Kurulunun 07/06/2010 tarih ve
2010/581 sayõlõ kararõ ile 2010 yõlõnda arkeolojik kazõ çalõ malarõna ba lanan limiz Merkez
Ada Mahallesi 24 pafta, 251 ada, 2 nolu parselde yer alan Balatlar kilisesi olarak tanõnan
yapõ kompleksi gayrimenkul eski eserler ve Anõtlar Yüksek Kurulunun 14/01/1977 gün ve A293 sayõlõ kararõ ile tescil edilmi tir. Trabzon Kültür ve tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kurulunun
11/07/1991 gün ve 1076 sayõlõ kararõ ile 2 parselde yer alan Kilise alanõ I. Derece, yolun
çevresi ise III. Derece arkeolojik sit alanõ ilan edilmi tir. Trabzon Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ
Koruma Kurulu 16/05/1997 gün ve 2803 sayõlõ kararõ ile ta õnmazõn bulundu u alan, Kültür
bakanlõ õnca kamula tõrõlmasõ yönünde tavsiye kararõ ile 18/10/1999 gün ve 4865 sayõlõ
olurlarõ do rultusunda hazine arazisine dönü türülmü tür. Kazõ alanõ Sinop imar planõnda I.
Ve III. Derece sit alanõnda kalmakta iken Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge
Kurulunun 07/10/2011 gün ve 48 sayõlõ kararõ ile, “ Sinop li Merkez Ada mahallesinde I. Ve
III. Derece arkeolojik sit alanõ olarak tescilli Balatlar Kilisesinde yürütülen bilimsel kazõlar ve
yapõnõn çevresinde yapõlan ara tõrmalar sonucunda söz konusu yapõnõn bir roma hamamõ
olup, sonraki dönemlerde manastõr ve mezarlõk alanõ olarak kullanõldõ õ, bu komplekse ait
mimari mekan ve duvarlardan olu an yapõ kalõntõlarõnõn mevcut I. Ve III. Derece arkeolojik sit
sõnõrlarõ dõ õna ta arak devam etti i anla õldõ õndan, elde edilen bu yeni veriler õ õ õnda
Balatlar Kilisesi Yapõ Toplulu u’nun bulundu u alan v e çevresinin sõnõrlarõ ekli 1/1000 ölçekli
halihazõr haritada i aretlendi i ekilde 3386 ve 5226 sayõlõ yasalar ile de i ik 2863 sayõlõ
yasa kapsamõnda I. Derece arkeolojik sit alanõ olarak tescil edilmesine, bu sit alanõnõn
tamamõnõn kesin yapõ yasaklõ alan olarak imar planõna i lenmesine karar verilmi tir.
Bu nedenle limiz Merkez Ada Mahallesi 24 pafta,251 ada, 2 nolu parselde ve ekli
planda gösterilen alanda hazõrlanan 1/5000 ölçekli nazõm imar planõ ile 1/1000 ölçekli
Koruma Amaçlõ imar Planõnõn 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

: 03.06.2013

Karar Numarasõ : 82

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Haziran ayõ MeclisToplantõsõndaGündem dõ õ olarak
görü ülmesi kabul edilen Destek Hizmetleri Müdürlü ünün 29.05.2013 tarih ve 90714996/75
sayõlõ teklifi ile, geçmi yõllarda Belediyemizin kullandõ õ fakat u an kayõtlarõmõzda olmayan
araçlarõn trafikteki tescillerinin dü ürülmesi talebi Meclisçe incelendi
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Belediyemize ait a a õda plakalarõ yazõlõ araçlar,
geçmi yõllarda çe itli nedenlerle kullanõmdan kaldõrõlmõ olmasõna ra men hurda i lemleri
yapõlmamõ ve trafik tescilinden de dü ürülmemi tir. Emniyet Müdürlü ü kayõtlarõnda bu
araçlarõn halen trafikte oldu u görülmektedir.

Bu nedenle geçmi yõllarda Belediyemizin kullandõ õ fakat u an kayõtlarõmõzda
olmayan ve a a õda plakalarõ belirtilen araçlarõn trafikteki tescillerinin dü ürülmesine
Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
TRAF K TESC L NDEN DÜ ÜRÜLECEK ARAÇLARIN PLAKALARI
57 AC 165 - 57 AC 166 - 57 AF 376 - 57 AH 379 - 57 AK 914 - 57 AK 915 57 AF 335 - 57 AL 110 - 57 AK 917 - 57 AE 367 - 57 AE 374 - 57 AK 733

