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

: 04.03.2013

Karar Numarasõ : 33

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mart ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
1.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 25.01.2013 tarih ve 13/301 sayõlõ
teklifi ile, limiz Merkez Yalõ Köyü, 1000 ve 1002 nolu parsellerde ekli haritada görüldü ü
ekilde ön izin kararõ verilen akaryakõt istasyonu ile tarõm alanõ arasõnda kalan 2. bölümde
(4000 m2 de) beton mamuller ve imalat tesisi yapmak için ön izin verilmesi talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Yalõ Köyü, 1000 ve 1002 nolu
parsellere 07.01.2013 tarih ve 1 sayõlõ Belediye Meclis Kararõ ile ilk 50 metrelik kõsma (3600
m2) akaryakõt ve LPG istasyonu yapõlmasõ amacõyla ön-izin kararõ verilmi tir.
1000 ve 1002 nolu parsellerin mevcut karayolundan 100 metre derinli e kadar
olan kõsmõ konut dõ õ kentsel çalõ ma alanõna, geri kalan kõsmõ ise tarõm alanõna tahsislidir.
Söz konusu parseller malikince, akaryakõt ve LPG istasyonu ile tarõm alanõ
arasõnda kalan ikinci bölüme (4000 m2.lik kõsõm) Beton Mamulleri ve malat Tesisi (
bordür,parke,beton boru ) yapmak amacõyla yeniden ön izin talebinde bulunulmu tur.
Konuyla ilgili olarak parsel malikinin müracaatõ üzerine l Çevre ve ehircilik
Müdürlü ünün 07.01.2012 tarih ve 310/74 sayõlõ yazõlarõ ile,bu alanda beton parke ve bordür
imalatõnõn yapõlabilece i belirtilmi tir.Bu nedenle, limiz Merkez Yalõ Köyü, 1000 ve 1002 nolu
parsellerin ilk 50 metrelik bölümünde (3600 m2) akaryakõt ve LPG tesisi amaçlõ,yine ikinci 50
metrelik kõsmõnda (4000 m2) ise beton parke ve bordür imalatõ tesisi yapõlabilmesi için,
1- Jeolojik ve jeoteknik raporlarõn hazõrlanmasõ ve bu raporlarõn imar planõna
ve plan
notlarõna i lenmesi,
2- Söz konusu parsellere ait halihazõr haritalarõn hazõrlanmasõ,
3- lgili Kamu kurum ve kurulu lardan izin alõnmasõ artõyla imar planõna esas
ön-izin
verilmesine Meclisçe oyçoklu u ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Fehmi Ç L,Osman
GÜLERYÜZ,Nedim ÖZDEM R,Güven ERGÜL ve Nurhan ÖZEN,parsel malikinin
Belediyemize yazdõ õ 22.01.2013 tarihli dilekçede, beton mamulleri ve imalatõ tesisi
kurulmasõ amacõyla ön-izin verilmesini talep etmesine ra men,alõnan bu kararõn beton parke
ve bordür imalatõna ili kin oldu unu,vatanda õn talebiyle alõnan bu karar arasõnda çeli ki
oldu unu belirterek ret oyu verdiler.)

Karar Tarihi

: 04.03.2013

Karar Numarasõ : 34

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mart ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 2.
maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 25.01.2013 tarih ve 13/302 sayõlõ
teklifi ile, limiz Merkez Yeni Mahalle, Atatürk Caddesi, 117 ada, 118 nolu parselde ve ekli
planda gösterilen alanda plan tadilatõ yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Yeni Mahalle, Atatürk
Caddesi, 117 ada, 118 nolu parselde ve ekli planda gösterilen alanda plan tadilatõ yapõlmasõ
talep edilmektedir.
Söz konusu taleple ilgili olarak Meclisçe yapõlan incelemede, 117 ada, 118 nolu
parselin 1/1000 ölçekli Uygulama mar Planõnda Resmi Kuruma tahsisli oldu u, PTT h: 20
metre oldu u görülmektedir. Öneri planõ ile PTT alanõ ile gösterilmi olan 118 nolu
parsel,yine Uygulama mar Planõna uygun olarak yapõ yakla ma sõnõrlarõ çizilmeden
gösterilmi tir.
Bu alan üzerinde yapõ yakla ma mesafeleri, ticari alanlara paralel olarak yola
sõfõr önerilmi tir.Ayrõca plan önerisinin
117 ada, 61 nolu parseli de etkilemesine
ra men,tadilat ile ilgili 117 ada,61 nolu parselin maliklerinin rõzasõnõn bulunmadõ õ
anla õlmõ tõr.Yapõ yakla ma mesafelerinin sõfõra indirilmesi de Planlõ Alanlar Tip mar
Yönetmeli inin 18/1 maddesine aykõrõlõk te kil etmektedir.
Planlõ Alanlar Tip mar Yönetmeli inin 18/1. maddesinde “… skan alanlarõnda
yapõlacak binalarõn ön bahçe ve mesafeleri en az 5 metredir….” Denmektedir.
Bu nedenle, öneri tadilat planõnda 117 ada,61 nolu parselin maliklerinin
muvafakatlarõnõn olmamasõ ve Planlõ Alanlar Tip mar Yönetmeli inin 18/1.maddesi ile
çeli mesi nedeniyle, plan tadilatõ yapõlmasõ talebinin reddine Meclisçe oybirli i ile karar
verildi.

Karar Tarihi

: 04.03.2013

Karar Numarasõ : 35

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mart ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 3.
maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 25.01.2013 tarih ve 13/303 sayõlõ
teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi, 445 ada, 3-4-5-6-7-8 nolu parsellerde ekli planda
görüldü ü ekilde plan tadilatõ yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ada Mahallesi, 445 ada, 3-45-6-7-8 nolu parsellerde ekli planda görüldü ü ekilde plan tadilatõ yapõlmasõ talep
edilmektedir.
Söz konusu ta õnmazlar 1/1000 ölçekli Uygulama mar Planõnda ayrõk nizam 5
kata tahsisli olup, TAKS: 0.35, KAKS: 1.75’dir.
limize yeni bir mimari anlayõ kazandõrma, daha modern alanlar yaratmak ve
site anlayõ õ kazandõrmak amacõyla, yapõ yo unlu u arttõrõlmaksõzõn dikeyde yapõla mayõ
sa lamak ve yataydaki kullanõm alanlarõnõ artõrmak için , limiz Merkez Ada Mahallesi, 445
ada, 3-4-5-6-7-8 nolu parsellerin tevhit edilmesi artõyla E: 1.75 ve H max:24.50 olacak

ekilde (ekli plandaki gibi) plan tadilatõ yapõlmasõna,3194 Sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi
gere i Meclisçe oyçoklu u ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Fehmi Ç L, Osman
GÜLERYÜZ,Nedim ÖZDEM R ve Nurhan ÖZEN,alõnan bu kararõn mar ve ehircilik
Müdürlü ünün 25.01.2013 tarih ve 303 sayõlõ yazõsõnda belirtilen hususlara aykõrõlõk te kil
etti ini belirterek ret oyu verdiler.)

Karar Tarihi

: 04.03.2013

Karar Numarasõ : 36

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mart ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
4.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 25.01.2013 tarih ve 13/304 sayõlõ
teklifi ile, limiz Merkez Gelincik Mahallesi, 249 ada, 1 nolu parsele ve Gelincik Mahallesi, 287
ada da ekli planlarda görülen alanlara trafo koymak için ön izin verilmesi talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Gelincik Mahallesi, 249 ada, 1
nolu parsele ve Gelincik Mahallesi,287 ada da bulunan ve ekli planlarda görülen yerlere
beton kö k tipi trafo koymak için plan tadilatõ yapõlmasõ talep edilmektedir.
Ancak söz konusu trafolardan birinin 287 ada,122 nolu parselin yanõnda bulunan
yol bo lu una, di erinin ise 1/1000 Uygulama mar Planõnda Çocuk Parkõ olarak görülen 249
ada, 1 nolu parsele kondu u görülmü tür.
Bu nedenle konulmasõ dü ünülen beton kö k tipi trafolarõn birinin yol bo lu u ve
kav ak noktasõnda kalmasõ, di erinin ise çocuk parkõnda kalmasõ nedeniyle,imar planõna
esas ön-izin talebinin reddine oyçoklu u ile karar verildi.(Alõnan Karara Meclis Üyesi Güven
ERGÜL, trafo konulmasõnõn kamu yararõna oldu unu belirterek ret oyu verdi.)

Karar Tarihi

: 04.03.2013

Karar Numarasõ : 37

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mart ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
5.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 25.01.2013 tarih ve 13/305 sayõlõ
teklifi ile, limiz Merkez Yeni Mahalle, 14 pafta, 217 ada, 21 nolu parselde plan tadilatõ
yapõlmasõ talebi Meclisçe incendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Yeni Mahalle, 14 pafta, 217
ada, 21 nolu ( 285.18 m2) parselin maliklerince plan tadilatõ yapõlmasõ talep edilmektedir.
Önerilen plan tadilatõ incelendi inde,söz konusu parselin kuzey tarafõnda
bulunan yakla õk 68.25 m2’lik yola ayrõlmõ kõsmõn imar adasõ içine dahil edildi i
görülmektedir.Yapõlan bu i lemin, mar
Planõ De i ikliklerinde Uyulmasõ Gereken Esaslara Dair Yönetmeli in 27/2. maddesinde
belirtilen “… mar Planõndaki bir sosyal ve teknik altyapõ alanõnõn kaldõrõlabilmesi ancak bu
tesisin hizmet götürdü ü bölge içinde e de er yeni bir alanõn ayrõlmasõ suretiyle yapõlabilir…”
hükmü ile çeli ti i belirlenmi tir.
Ayrõca yakla õk 68.25 m2.lik kõsmõn adasõna dahil edilmesiyle, yine mar Planõ
De i ikliklerinde Uyulmasõ Gereken Esaslara Dair Yönetmeli in 28.maddesine uyulmadõ õ

anla õlmõ tõr. mar Planõ De i ikliklerinde Uyulmasõ Gereken Esaslara Dair Yönetmeli in
28.maddesinde “… mar Planõnda verilmi olan in aat emsalinin,kat adedinin, ifraz artlarõn
de i tirilmesi sonucu nüfus yo unlu unun artõrõlmasõna dair imar planõ de i ikliklerinde;
1-(De i ik: R.G.02.09.1999-23804) artan nüfusun ihtiyacõ olan Sosyal ve Teknik
Altyapõ alanlarõ EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan de i ikli ine konu alana
hizmet vermek üzere ayrõlõr ve/veya artõrõlõr…” denmektedir.
Bu nedenle, 217 ada, 21 nolu parselde hazõrlanan ve ekli planda gösterilen plan
de i ikli inin Plan Yapõmõna Ait Esaslara Dair Yönetmeli in 27/2.maddesi ve 28/1.maddesi
ile çeli mesi nedeniyle plan tadilatõ yapõlmasõ talebinin reddine 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

: 04.03.2013

Karar Numarasõ : 38

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mart ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
6.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 25.01.2013 tarih ve 13/306 sayõlõ
teklifi ile, limiz Merkez Gelincik Mahallesi, 18 pafta, 263 ada, 277 nolu parselin yanõnda
bulunan yol bo lu unun satõ õnõn yapõlmasõ ve satõ i lemleri için Belediye Encümenine yetki
verilmesi talebi Meclisçe incelendi
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Gelincik Mahallesi, 18 pafta,
263 ada, 277 nolu parselin kuzeybatõsõndaki tescil dõ õ alanõn,yine ilimiz Merkez Gelincik
Mahallesi,19 pafta,237 ada,6 nolu parsel maliklerine 3194 Sayõlõ mar Kanununun
17.maddesi gere i satõlmasõna,satõ i lemleri için Belediye Meclisince Belediye Encümenine
yetki verilmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 04.03.2013

Karar Numarasõ : 39

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mart ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
7.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 04.02.2013 tarih ve 13/391 sayõlõ
teklifi ile, limiz Korucuk Köyü, 177 ada,13 nolu parsele konut + ticaret lejantõ verilmesi talebi
Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Korucuk Köyü, 177 ada,13
nolu parsele konut + ticaret lejantõ verilmesi talep edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Meclisçe yapõlan incelemede,Korucuk Köyü,177 adanõn
Sinop-Erfelek yol güzergahõnda kaldõ õ,Erfelek yönünden gelen tüm yapõ adalarõnda konut +
ticaret lejantõnõn verildi i, bu nedenle 177 adanõn da ticari amaçla hizmet vermesinin uygun
olaca õ dü ünüldü ünden, 177 adanõn kuzey tarafõna ekli plandaki gibi konut+ ticaret lejantõ
verilmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 04.03.2013

Karar Numarasõ : 40

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mart ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 8.maddesinde yer
alan Temizlik leri Müdürlü ünün 25.02.2013 tarih ve 52709597/44 sayõlõ teklifi ile, Yer altõ
Konteynõr sistemi uygulamasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: 2872 Sayõlõ Çevre Kanununa göre
çõkarõlan “ Katõ Atõklarõn Kontrolü Yönetmeli inin 18. maddesinde Evsel Katõ Atõk ve evsel
nitelikli endüstriyel katõ atõk üreten ki i ve kurulu lar, katõ atõklarõnõ Belediyelerin ve mahallin
en büyük mülki amirinin istedi i ekilde konut, i yeri gibi üretildikleri yerlerde hazõr etmekle
yükümlüdürler….”Denilmektedir.
5393 Sayõlõ Belediye Kanunun 15.maddesinde “Kanunlarõn belediyeye verdi i
yetki
çerçevesinde
yönetmelik
çõkarmak
belediye
yasaklarõ
koymak
ve
uygulamak,kanunlarda belirtilen cezalarõ vermek hükmü yer almaktadõr.”
Yaz aylarõnda artan nüfusla birlikte atõk miktarõ ço almakta, atõk üreticileri çöplerini
cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynõrlarõna zamanlõ ve zamansõz atarak cadde ve
sokaklarõn kirlenmesine neden olmaktadõr. Bu nedenle Cadde ve sokaklardan çöp
konteynõrlarõnõn yeraltõna alõnmasõna, her mesken ve ticarethane sahibinin kapalõ çöp kovasõ
veya uygun evsafta çöp po eti bulundurarak çöplerini çöp kamyonlarõna verilmesine,
binalarõn yerle im planlarõna göre konut alanlarõnda 10 daire ile 30 daire arasõ yapõlarda 1
adet 2200 litre, 31 daire ile 90 daire arasõ yapõlarda 3300 litre yeraltõ konteynõr sisteminin
kendi parsel sõnõr içerisinde Belediyemizce verilen tip ve projeye uygun olarak yaptõrõlmasõna
Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 04.03.2013

Karar Numarasõ : 41

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mart ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
9.maddesinde yer alan Zabõta Müdürlü ünün 25.02.2013 tarih ve 59468105/81 sayõlõ teklifi
ile, limiz Merkez Yeni Mahalle,Gazi Caddesi,No: 36 adresinde bulunan Sinop Karadeniz
Yelken htisas Kulübünün içkili yerler krokisine dahil edilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayõlõ Resmi
Gazetede yayõnlanarak yürürlü e giren yeri Açma ve Çalõ tõrma Yönetmeli inin 29.30. ve
31. maddelerine göre, limiz Merkez Yeni Mahalle,Gazi Caddesi,No: 36 adresinde bulunan
Sinop Karadeniz Yelken htisas Kulübünün içkili yerler krokisine dahil edilmesine Meclisçe
oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 04.03.2013

Karar Numarasõ : 42

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mart ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 10
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 25.02.2013 tarih ve 31105704/625
sayõlõ teklifi,
Gündemin 11 .maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/626 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 25.02.2013

Gündemin 13 maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/628 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 25.02.2013

Gündemin 14 .maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/629 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 25.02.2013

Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen mar ve
27.02.2013 tarih ve 31105704/678 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün

Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen mar ve
04.03.2013 tarih ve 31105704/679 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün

Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen mar ve
04.03.2013 tarih ve 31105704/680 sayõlõ teklifi Meclisçe incelendi.

ehircilik Müdürlü ünün

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
:
Gündemin 10 maddesinde yer
alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 25.02.2013 tarih ve 31105704/625 sayõlõ teklifinin,
Gündemin 11 .maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/626 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 25.02.2013

Gündemin 13 maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/628 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 25.02.2013

Gündemin 14 .maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/629 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 25.02.2013

Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen mar ve
27.02.2013 tarih ve 31105704/678 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün

Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen mar ve
04.03.2013 tarih ve 31105704/679 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün

Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen mar ve ehircilik Müdürlü ünün
04.03.2013 tarih ve 31105704/680 sayõlõ teklifinin mar Komisyonuna havale edilmesine ve
5393 sayõlõ Belediye Kanununun 24. maddesi gere i komisyon tarafõndan hazõrlanacak
raporun Nisan ayõ Meclis toplantõsõnda görü ülmesine Meclisçe oy birli i ile karar verildi.

