MECL S KARAR KA IDI
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

: 06.05.2013

Karar Numarasõ : 62

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mayõs ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 1.
Maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 25.03.2013 tarih ve 31105704/896
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Meydankapõ Mahallesi,25 ada da ve ekli planda gösterilen
alanda plan de i ikli i yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez, Meydankapõ Mahallesi, 6 pafta, 25 ada,
98 nolu parselde 02.07.2012 tarih ve 114 sayõlõ Belediye Meclis kararõ ile plan tadilatõ
yapõlmõ tõr. 02.07.2012 tarih ve 114 sayõlõ Belediye Meclis kararõ ile “ limiz Merkez,
Meydankapõ Mahallesi, 6 pafta, 25 ada, 98 nolu parselde biti ik nizam 5 kat ve ticaret alanõna
tahsisli kullanõm kararõnõn biti ik nizam 4 kat mesken alanõ olarak düzenlenmesine, söz
konusu parselin yanõnda tescilli eski eser olmasõ nedeni ile yapõlan plan tadilatõnõn Samsun
Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine, Kurulun onayõndan sonra bu
de i ikli in …..imar planõna i lenmesine karar verilmi tir.
02.07.2012 tarih ve 114 sayõlõ Belediye Meclis kararõ ile yapõlan plan tadilatõ
Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kuruluna gönderilmi olup, Kurulun 29.09.2012
tarih ve 583 sayõlõ kararõ ile, Sinop li, Meydankapõ Mahallesi, Kentsel ve III. derece arkeolojik
sit alanõ dõ õnda kalan 25 ada, 98 nolu parselde hazõrlanan imar planõ tadilatõnõn 25 adanõn
ortasõndan geçen kale surlarõnõn imar planõna i lenip, Kurula sunulmasõndan sonra
de erlendirilebilece ine karar verilmi tir.
Daha sonra 25 adanõn ortasõndan geçen kale surlarõ imar planõna i lenmi olup,
Belediye Meclisince 06.11.2012 tarih ve 160 sayõlõ Belediye Meclis kararõ ile onanmõ tõr.
06.11.2012 tarih ve 160 sayõlõ Belediye Meclis kararõ ile onaylanan planlar, Bölge
Kuruluna gönderilmi , 10.12.2012 tarih ve 691 sayõlõ Kurul kararõ ile kale surlarõ ve koruma
alanõ i lenmi tir.
98 nolu parselin maliki; Belediyeye 25.12.2012 tarih ve 3168 sayõlõ dilekçe vererek
1/1000 imar planõna kale suru ve koruma alanõ i lenmi ve aynõ zamanda 98 nolu parseldeki
kat kat irtifasõ 5 kattan 4 kata dü ürülmü tür.
26.12.2012 tarih ve 13/3152 sayõlõ Belediye meclisine teklif yazõlarak limiz Merkez
Meydankapõ Mahallesi, 25 ada, 98 nolu parselde ve ekli planda gösterilen alanda plan tadilatõ
yapõlmõ , plan tadilatõ 04.02.2013 tarih ve 24 sayõlõ Belediye Meclis kararõ ile onaylanmõ tõr.

04.02.2013 tarih ve 24 sayõlõ Belediye meclis kararõ ile alõnan karar; 13.02.2013 tarih
ve 13/472 sayõlõ yazõmõzla Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kuruluna gönderilmi ,
Kurulun 04.03.2013 tarih ve 456/397 sayõlõ yazõlarõ ile hazõrlanacak imar planõ tadilatõnõn
Kurulun 10.12.2012 gün ve 691 sayõlõ kararõna uygun olarak hazõrlanarak kale koruma
alanõna yapõla ma verilmemesi eklinde görü belirtmi tir.
Bu nedenle Samsun Kültür Varlõklarõ Bölge Kurulunun görü leri dikkate alõnarak
hazõrlanan limiz Meydankapõ Mahallesi, 25 adada ve ekli planda gösterilen plan
de i ikli inin 3194 sayõlõ imar Kanununun 8/b maddesi gere i onaylanmasõna Meclisçe
oybirli i ile karar verildi.
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,
ekteki 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 Varlõklarõnõ Koruma 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.
Bu nedenle Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulunun görü leri dikkate alõnarak
hazõrlanan limiz Meydankapõ Mahallesi, 25 adada ve ekli planda gösterilen plan
de i ikli inin Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulunun onayõndan sonra 3194
sayõlõ imar Kanununun 8/b maddesi gere i imar planõna i lenmesine Meclisçe oybirli i ile
karar verildi.

Karar Tarihi

: 06.05.2013

Karar Numarasõ : 63

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mayõs
ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
2.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 25.03.2013 tarih 31105704/898
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Kefevi Mahallesi,102-104 ve 105 nolu adalarda hazõrlanan plan
de i ikli i yapõlmasõ 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 kararõ ile, limiz Merkez
Kefevi Mahallesi, tescili yapõlarõ 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 koruma alanlarõ içindeki parsellerden daha
büyük olmasõ nedeni 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 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, ekteki 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 karar
verildi i belirtilerek, Mahkeme kararõna göre hazõrlanacak planõn Kurula sunulmasõ
istenmi tir.
Bu nedenle Samsun 2. dare Mahkemesinin ve Samsun Kültür Ve Tabiat 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 Ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma
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.”
Bu nedenle ekli planda gösterilen plan tadilatõnõn Samsun Kültür Ve Tabiat Varlõklarõnõ
Koruma Bölge Kurulu’nun onayõndan sonra imar planlarõna i lenmesine 3194 sayõlõ imar
kanununun 8/b maddesi gere i Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 06.05.2013

Karar Numarasõ : 64

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mayõs ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
3.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 25.03.2013 tarih ve 31105704/902
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Yeni Mahalle,194 ada,54 noõlu parsel ile limiz Merkez Ada
Mahallesi,23 pafta,97 ada,9 nolu parselin önünde bulunan ve ekli krokide gösterilen
kõsõmlarda beton kö k tipi trafo konulmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: ÇalõkYeda l Koordinatörlü ünün 19/03/2013 tarih
ve 03/804 sayõlõ yazõlarõ ile limiz Merkez Yeni Mahalle 194 ada, 54 nolu parselde ve ekli
planda gösterilen trafonun kamu yararõ açõsõndan ve tarihi kütüphaneye sõnõr olmasõndan
dolayõ Samsun Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulunun onayõndan sonra imar
planlarõna i lenmesine, yine Ada Mahallesi 97 ada, 9 nolu parselin önünde bulunan ve ekli
krokide gösterilen trafonun kamunun yararõna hizmet etmesinden dolayõ 3194 sayõlõ imar
kanununun 8/b maddesi gere i imar planlarõna i lenmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 06.05.2013

Karar Numarasõ : 65

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mayõs ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
4.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün27.03.2013 tarih ve 31105704/953

sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Korucuk Köyü,8 pafta,262 nolu (9900.00 m2.) parselin konut
amaçlõ imara açõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Korucuk Köyü 8 pafta, 262 nolu
parselin 1/25.000’lik çevre düzeninde konut alanõna tahsisli olmasõ nedeni ile a a õda
sõralanan artlarõn yerine getirilmesi ko uluyla imar planõna esas ön-izin verilmesine
Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
1- 1/5000’lik nazõm imar planõnda tadilat yapõlmasõ,
2- lgili kamu kurum ve kurulu larõndan görü alõnmasõ,
3- Jeolojik ve jeoteknik raporlarõn hazõrlanmasõ ve rapor içeri indeki gerekçelerin
plan ve açõklama raporlarõna i lenmesi.
Karar Tarihi

: 06.05.2013

Karar Numarasõ : 66

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mayõs ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 5.maddesinde
yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 29.03.2013 tarih ve 31105704/959 sayõlõ teklifi ile,
limiz Merkez Korucuk Köyü, 7 pafta,268 ada,11 nolu parselde plan tadilatõ yapõlmasõ talebi
Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Korucuk köyü 7 pafta, 268 ada, 11 nolu
pa8rselin 1/1000 uygulama planõnda ayrõk nizam 2 kata tahsisli oldu u, TAKS: 0.20 KAKS:
0.50 ancak parselin bulundu u alanda ibadethane bulunmamasõ nedeni ile 268 ada, 11 nolu
parselin dini tesis alanõ H: 6.50 mt. olarak 1/5000 lik nazõm imar planõnda de i iklik yapõlarak
ekli plandaki gibi 1/1000 uygulama imar planlarõna i lenmesine 3194 sayõlõ imar kanununun
8/b maddesi gere i Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 06.05.2013

Karar Numarasõ : 67

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mayõs ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
6.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 29.04.2013 tarih ve 31105704/1168
sayõlõ teklifi,
Gündemin 7.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/1169 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 29.04.2013

Gündemin 9.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/1171 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 29.04.2013

Gündemin 10.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/1172 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 29.04.2013

Gündemin 11.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/1173 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 29.04.2013

Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen mar ve
ehircilik Müdürlü ünün
06.05.2013 tarih ve 31105704/1295 sayõlõ teklifi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Gündemin 6.maddesinde yer alan mar ve
ehircilik Müdürlü ünün 29.04.2013 tarih ve 31105704/1168 sayõlõ teklifin,
Gündemin 7.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/1169 sayõlõ teklifin,

ehircilik Müdürlü ünün 29.04.2013

Gündemin 9.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/1171 sayõlõ teklifin,

ehircilik Müdürlü ünün 29.04.2013

Gündemin 10.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/1172 sayõlõ teklifin,

ehircilik Müdürlü ünün 29.04.2013

Gündemin 11.maddesinde yer alan mar ve
tarih ve 31105704/1173 sayõlõ teklifin,

ehircilik Müdürlü ünün 29.04.2013

Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen mar ve
ehircilik Müdürlü ünün
06.05.2013 tarih ve 31105704/1295 sayõlõ teklifin mar Komisyonuna havale edilmesine ve
5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 24.maddesi gere i Komisyon tarafõndan hazõrlanacak
raporun Haziran ayõ Meclis toplantõsõnda görü ülmesine Meclisçe oy birli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 06.05.2013

Karar Numarasõ : 69

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mayõs ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündem dõ õ olarak
görü ülmesi kabul edilen Fen leri Müdürlü ünün 02.05.2013 tarih ve 70937097/144 sayõlõ
teklifi ile, 1 adet Beko-Loder ( kazõcõ – yükleyici ) alõnmasõ talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Belediyemiz makine parkõnda halen hafif i lerde
kullanõlmakta olan 2 adet Hidromek marka kazõcõ - yükleyici ( Beko-Loder ) mevcuttur. Ancak
makinemizin biri 1999 model olup sõk aralõklarda yüksek maliyetli tamir ve bakõm masraflarõ
çõkarmaktadõr. Söz konusu i makinasõ ekonomik ömrünü doldurmu ve yapõlan onarõmlar
sonrasõ dahil yeterli verim alõnamamaktadõr.
Sahip oldu umuz di er i makinesi ise tek ba õna ihtiyacõ kar õlayamamakta ve
piyasadan sürekli makine kiralama yoluna gidilmektedir. Makine kiralama Belediyemize
yüksek maliyet getirmekte, aciliyet gerektiren hallerde di er i ler aksamakta ve makine
parkõndaki di er ekipmanõn da i verimini dü ürmektedir. Bu durumda, Belediye hizmetleri
vatanda a zamanõnda ve sa lõklõ bir ekilde ula amamaktadõr.
Bu nedenle Belediyemizin vatanda larõmõza vermekte oldu u hizmetlerin daha
sa lõklõ, hõzlõ , kalõcõ ve günümüze uygun artlarda sunabilmesi için bir adet Hidromek 102 B
serisi Beko – Loder ( kazõcõ – yükleyici ) i makinasõ alõnmasõna, bahse konu i makinasõnõ
alabilmek amacõyla ller Bankasõndan borçlanma yapõlmasõna, ller Bankasõndan borçlanma
ile ilgili tüm i ve i lemler için Belediye Ba kanõ Baki ERGÜL’e yetki verilmesine, Meclisçe
oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 06.05.2013

Karar Numarasõ : 70

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mayõs ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündem dõ õ olarak
görü ülmesi kabul edilen mar ve
ehircilik Müdürlü ünün 06.05.2013 tarih ve
31105704/1294 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez, Dibekli Köyü, pekçi Mahallesi, Akliman
Mevkiinde, Belediyemiz Mücavir alan sõnõrlarõ içinde S.S.Akkent Yapõ Kooperatifi yanõnda
bulunan 26 pafta, 1404 nolu parselin kamula tõrõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez, Dibekli Köyü, pekçi Mahallesi, Akliman
Mevkiinde, Belediyemiz Mücavir alan sõnõrlarõ içinde S.S.Akkent Yapõ Kooperatifi yanõnda
bulunan 26 pafta, 1404 nolu parselin ller Bankasõ marifetiyle yapõlmakta olan Kanalizasyon
Ön Arõtma Tesisi Alanõna tahsis edilmek üzere 2942 Sayõlõ Kamula tõrma Kanununda
de i iklik yapan 4650 sayõlõ yasaya göre Kamula tõrõlmasõ gerekmektedir.
Bu nedenle Dibekli Köyü, Akliman Mevkiinde Belediye Mücavir Alan sõnõrlarõ
içinde bulunan 26 pafta, 1404 nolu parselin 2942 sayõlõ Kamula tõrma Yasasõnda de i iklik
yapan 4650 sayõlõ yasaya göre kamula tõrõlmasõna, kamula tõrma i lemi için Belediye
Encümenine yetki verilmesine, 1404 nolu parselin kamula tõrma i lemleri esnasõnda Tapu
Müdürlü ünde ve di er resmi kurumlarda imza atmaya Belediye Ba kanõ Baki ERGÜL’e
yetki verilmesine, 5393 sayõlõ Belediye Yasasõnõn 18. Maddesi ile 4650 sayõlõ yasanõn 5.
maddesi gere i Meclisçe oybirli i gere i karar verildi.

Karar Tarihi

: 06.05.2013

Karar Numarasõ : 71

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mayõs ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündem dõ õ olarak
görü ülmesi kabul edilen mar ve
ehircilik Müdürlü ünün 06.05.2013 tarih ve
31105707/1296 sayõlõ teklifi ile limiz Merkez, Korucuk Köyü, Denizler Mevkiinde yapõlmakta
olan Güney Kanalizasyon Derin Deniz De arjõ Tesisinden çõkan atõk sularõn denize ula masõ
için 586 nolu parselin kamula tõrõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Korucuk Köyü Denizler Mevkiinde
Belediyemiz Mücavir alan sõnõrlarõ içinde bulunan 1064 nolu parsele ller Bankasõ marifetiyle
yapõlmakta olan “Güney Kanalizasyon Derin Deniz De arjõ Tesisi”nden çõkan atõk sularõn
denize ula masõ için 586 nolu parselde yeraltõna boru dö enmesi gerekmektedir.
Bu nedenle Korucuk Köyü Denizler Mevkiinde Belediye Mücavir Alan sõnõrlarõ içinde
bulunan 586 nolu parselde dö enecek boru hattõnõn 2942 sayõlõ Kamula tõrma Yasasõnda
de i iklik yapan 4650 sayõlõ yasanõn 4.maddesine göre “Ta õnmaz malõn mülkiyetinin

kamula tõrõlmasõ yerine, amaç için yeterli oldu u takdirde ta õnmaz malõn belirli
kesimi, yüksekli i, derinli i veya kaynak üzerinde kamula tõrma yoluyla irtifak hakkõ
kurulabilir.” Veya mülkiyetinin (boru hattõnõn dö enecek olan alanõnõn)
kamula tõrõlmasõna, kamula tõrma i lemi için Belediye Encümenine yetki verilmesine, 586
nolu parselin kamula tõrma i lemleri esnasõnda Tapu Müdürlü ünde ve di er resmi
kurumlarda imza atmaya Belediye Ba kanõ Baki ERGÜL’e yetki verilmesine, 5393 sayõlõ

Belediye Yasasõnõn 18.maddesi ile 4650 sayõlõ kanunun 5.maddesi gere i Meclisçe oybirli i
ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 06.05.2013

Karar Numarasõ : 72

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Mayõs ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
12.maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlü ünün 26.04.2013 tarih ve21559232/123
sayõlõ teklifi ile, 5393 Sayõlõ Belediye Kanunun 64.maddesi gere i Belediyemize ait 2012 yõlõ
Kesin Hesap Cetvelinin görü ülmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
:Belediyemizin 2012 yõlõ Kesin Hesabõnõn Gider
Kõsmõnõn 26.473.064,87.-TL.,Gelir Kõsmõnõn 19.401.044,68.-TL. olarak onaylanmasõna,5393
Sayõlõ Belediye Kanunun 64.maddesi gere i Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

