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

: 04.02.2013

Karar Numarasõ : 22

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda, Gündemin 1.maddesinde
yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 24.12.2012 tarih ve 13/2894 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez
Yeni Mahalle, 194 ada, 54 nolu parselde ve ekli planda gösterilen alanda plan tadilatõ yapõlmasõ talebi
Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Yeni Mahalle, 194 ada, 54 nolu parselde ve
ekli planda gösterilen alanda trafo yapõmõ amaçlõ plan tadilatõ yapõlmasõ talebiyle ilgili olarak meclisçe
yapõlan incelemede, trafonun konulaca õ yerin mülkiyetinin belediyeye ait olmasõna ra men
belediyemizin görü lerinin dikkate alõnmadan tadilat yapõldõ õ anla õldõ õndan , söz konusu parselde
plan tadilatõ yapõlmasõ talebinin reddine Meclisçe oy çoklu u ile karar verildi (Alõnan karara Meclis
Üyesi Güven ERGÜL, ilgili kurumun tadilatõ hangi teknik gerekçelerle hazõrladõ õnõ tam olarak
bilmedi inden ret oyu verdi.)

Karar Tarihi

: 04.02.2013

Karar Numarasõ : 24

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda, Gündemin 3.maddesinde yer
alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 24.12.2012 tarih ve 13/3152 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez
Meydankapõ Mahallesi, 6 pafta, 25 ada, ve 98 nolu parselde ve ekli planda gösterilen alanda plan
tadilatõ yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Meydankapõ Mahallesi, 6 pafta, 25 ada, 98
nolu parselden 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 kata ve Ticaret alanõna tahsisli kullanõm
kararõrõn biti ik nizam 4 kat mesken olarak düzenlenmesine, söz konusu parselin yanõnda tescilli eser
olmasõ nedeni ile 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 v 114 sayõlõ Belediye Meclis kararõ ile yapõlan tadilatõ Samsun Kültür
Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kuruluna gönderilmi olup, kurulun 29.09.2012 tarih ve 583 sayõlõ kararõ ile,
Sinop ili 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 ve160 sayõlõ meclis kararõ ile onanmõ tõr.06.11.2011 tarh e 260 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 imar planõna 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 alanõnõn i lenmesini ve aynõ zamanda 98 nolu parseldeki kat
irtifakõnõn 5 kattan 4 kata dü ürülmesini talep etmi tir.
Bu nedenle, limiz Merkez Meydankapõ Mahallesi, 25 ada ve 98 nolu parselde ve ekli plandaki
gibi kale suru, kale koruma alanõ, sõnõrõnõn i lenmesine ve 98 nolu parselden kat seviyesinin 4 kata
dü ürülmesine ve ilgili plan tadilatõnõn Samsun Bölge Kurulunun onayõndan sonra 3194 sayõlõ imar
kanunun 8/b maddesi gere i imar planlarõna i lenmesine meclisçe oy birli i karar verildi

Karar Tarihi

: 04.02.2013

Karar Numarasõ : 25

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda, Gündemin 4.maddesinde yer
alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 31.12.2012 tarih ve 13/3210 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez
Gelincik Mahallesi, 17-18-19 pafta, 279 ada, 20 nolu parselde plan tadilatõ yapõlmasõ talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
:. limiz Merkez Gelincik Mahallesi, 17-18-19 pufta, 279 nolu
parselde ve ekli planda gösterilen alanda, l Afet Acil Durum Müdürlü ünün 24.12.2012 tarih ve
03/1829 sayõlõ yazõlarõnda belirtilen afete maruz bölge sõnõrlarõnõn imar planlarõna i lenmesine ( ekli
plandaki gibi) 3194 sayõlõ imar kanununun 8/b maddesi gere i meclisçe oy birli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 04.02.2013

Karar Numarasõ : 26

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda, Gündemin 5. maddesinde
yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 04.01.2013 tarih ve 13/40 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada
Mahallesi, 24 pafta, 251 ada,77 nolu parselin malikinin, parselin önünde bulunan ve imar adasõ içinde
kalan yol bo lu unun satõ õnõn yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ada Mahallesi, 24 pafta, 251 ada, 77 nolu
parselin önünde bulunan ve imar adasõ içersinde kalan yol bo lu unun, 3194 sayõlõ imar kanununun
17. maddesi gere i satõ õnõn yapõlmasõna, satõ i lemleri için Belediye Meclisince Belediye Encümenine
yetki verilmesine meclisçe oy birli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 04.02.2013

Karar Numarasõ : 27

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda, Gündemin 6. maddesinde
yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 07.01.2013 tarih ve 13/44 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Yeni

Mahalle, 16pafta, 40 ada, 1-10-11 nolu parseller üzerinde plan de i ikli i yapõlmasõ talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Yeni Mahalle, 40 ada,1-10-11 nolu parselde
plan de i ikli i yapõlmasõ istenmektedir.Meclis süresi içerisinde l Sa lõk Müdürlü ünün Belediyemize
yazdõ õ 17.01.2013 tarih v e 48-541 sayõlõ yazõlarõnda, tadilata ili kin eksikliklerin usulden ret
edilmemesi için gerekli bilginin verilmesi talep edilmi tir. lgi yazõya cevaben belediyemiz mar ve
ehircilik Müdürlü ü tarafõndan 24.01.2013 tarih ve 13/268 sayõlõ yazõ ile tadilat ile ilgili eksiklikler l
Sa lõk Müdürlü üne bildirilmi olup, halen bu yazõmõza bir cevap gelmemi tir.
Bu nedenle belediyemizce yazõlmõ olan yazõya cevap alõndõktan sonra talebin
de erlendirilmesine meclisçe oy birli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 04.02.2013

Karar Numarasõ : 28

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda, Gündemin 7.maddesinde
yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 26.12.2012 tarih ve 13/52 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez
Bostancõlõ Köyü 1 pafta,1 nolu parselde imar planõ yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Bostancõlõ Köyü,1 pafta,1 nolu parselde,
28.10.1991 tarih ve 69 sayõlõ Belediye Meclis kararõ ile mevzi imar planõ onaylanmõ tõr.Do an- Çetin
ÖKTEN adlõ karde ler tarafõndan, onaylanan bu mevzi imar planõnõn iptal edilmesi ve eski kadastro
parsellerine dönü türülmesi için belediyemize müracaat yapõlmõ olup, bu talep belediyle meclisinin
04.03.2008 tarih ve 32 sayõlõ kararõ ile ret edilmi tir.Daha sonra Do an- Çetin ÖKTEN karde ler
Samsun 2. dare Mahkemesine imar planõnõ iptal edilmesi için dava açmõ , Samsun 2. dare
Mahkemesinin 2008/333 Esas No,2009/67 karar nolu kararõ ile davacõlarõn talebini ret etmi tir.
Daha sonra Do an- Çetin ÖKTEN karde ler Danõ tay 6. Daire Ba kanlõ õna Samsun 2. dere
Mahkemesinin vermi oldu u kararõ temyiz etmi , Danõ tay 6. Daire Ba kanlõ õnõn 2009/7190 Esas No,
2012/2641 karar nolu kararõ ile askõ tutanaklarõ olmadõ õ gerekçesiyle Samsun 2. dare Mahkemesinin
30.01.2009 tarih 2008/333, K.2009/67 sayõlõ kararõnõn bozulmasõna karar vermi tir.
Konu tekrar Samsun 2. dare Mahkemesinde görü ülerek 2012/1176 Esas No, 2012/1329
karar nolu kararõ ile askõ tutanaklarõnõn olmamasõ gerekçesiyle belediye meclisinin almõ oldu u
04.03.2008 tarih ve 32 sayõlõ meclis kararõ iptal edilmi tir.
limiz Merkez Bostancõlõ Köyü, 1 pafta, 1 nolu parselin kõyõ kenar çizgisi ile irtibatlõ olmasõ
nedeniyle burada yapõlacak olan imar planõnõn Çevre ve ehircilik Bakanlõ õ tarafõndan onaylõ paftaya
i lenmesi gerekmektedir.Ancak Belediyemizdeki imar paftalarõnõn ilgili Bakanlõk tarafõndan onaylõ
olmamasõ ve Çevre ve ehircilik l Müdürlü ü tarafõndan Sinop’a ait kõyõ kenar paftalarõnõn revizesine
ili kin çalõ malar sürdürüldü ünden, herhangi bir ma duriyet yaratmamak amacõyla, belediyemizce
konuya ili kin Danõ taya yapõlan itirazõn neticelenmesinden ve kõyõ kenar paftalarõnõn Bakanlõkça
onaylandõktan sonra imar planõ yapõlmasõna meclisçe oy birli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 04.02.2013

Karar Numarasõ : 29

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda, Gündemin 8.maddesinde
yer alan tfaiye Müdürlü ünün 26.12.2012 tarih ve 13/52 sayõlõ teklifi ile,2013 yõlõ Belediyemiz tfaiye
Müdürlü ü personeline ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
:. Belediyemiz tfaiye Müdürlü ü personeline 2013 yõlõnda
verilecek Fazla Çalõ ma Ücretlerinin, 6260 sayõlõ Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “ K “ cetvelinde
gösterilen nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olan ller için belirlenen 209.00 TL.nin Fazla Çalõ ma
Ücreti olarak ödenmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi

Karar Tarihi

: 04.02.2013

Karar Numarasõ : 30

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda, Gündemin 9.maddesinde
yer alan tfaiye Müdürlü ünün 23.01.2012 tarih ve 16/65 sayõlõ teklifi ile, 2013 yõlõnda Zabõta
Müdürlü ünde çalõ an personele verilecek Fazla Mesai Ücretlerinin görü ülmesi talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Belediyemiz Zabõta Müdürlü ü personeline 2013 yõlõnda
verilecek Fazla Çalõ ma Ücretlerinin, 6260 sayõlõ Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “ K “ cetvelinde
gösterilen ve nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olan ller için belirlenen 209.00 TL.nin Fazla Çalõ ma
Ücreti olarak ödenmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi

Karar Tarihi

: 05.02.2013

Karar Numarasõ : 32

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda, Gündemin 16.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30.01.2013 tarih ve 12-3/56 sayõlõ teklifi ile,
Sinop Belediyesi Telekomünikasyon Alt Yap Tesislerinin Kurulmasõ Mevcut Tesislerin Kullandõrõlmasõ
ve Düzenlemesi ile Geçi Hakkõna li kin Yönetmeli in ve Geçi Hakkõ Ücret Tarifesinin onaylanmasõ
talebi meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
:27 Aralõk 2012 tarih ve 28510 sayõlõ Resmi Gazetede
yayõnlanan Ula tõrma Denizcilik Haberle me Bakanlõ õnõn Sabit ve Mobil Haberle me Alt Yapõsõ veya
ebekelerinde Kullanõlan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Ta õnmazlardan Geçirilmesine li kin
Yönetmelik Do rultusunda Hazõrlanan Sinop Belediyesi Telekomünikasyon Alt Yapõ Tesislerinin
Kurulmasõ Mevcut Tesislerin Kullandõrõlmasõ Ve Düzenlenmesi le Geçi Hakkõna li kin Yönetmeli in ve
bu yönetmelikte belirtilen geçi hakkõ ücret tarifelerinin aynen uygulanmasõna meclisçe oy birli i ile
karar verildi.

