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Adõ ve Soyadõ

Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 26

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 1. maddesinde yer alan
mar ve ehircilik Müdürlü ünün 03/01/2018 tarih ve 31105704/23 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez
Zeytinlik Mahallesi, Enver Bahadõr Caddesi, 181 ada,431,473 ve 436 nolu yapõ adalarõna mahreç
i areti verilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Zeytinlik Mahallesi, Enver Bahadõr
Caddesi, 181 ada,431,473 ve 436 nolu yapõ adalarõnda mahreç i areti yapõ adasõnõn kuzeyindeki 7
mt’lik yoldan verilmi tir. Ancak arazi yapõsõ nedeniyle ortaya 8-9 katlõ binalar çõkmaktadõr.
Bu nedenle söz konusu yapõ adalarõnda yer alan mahreç i aretinin kaldõrõlmasõna,
binanõn oturaca õ kö e noktalarõnõn aritmetik ortalamasõnõn alõnmasõna ve söz konusu yapõ adalarõnda
mar Yönetmeli inden gelen ön-yan-arka bahçe tesviye artõ aranmamasõna, tesviye artlarõnõn
Belediyemizce de erlendirilmesine,yukarõda belirtilen hususlarla ilgili plan tadilatõnõn en az C grubu
bir ehir plancõsõna hazõrlatõlarak Meclise sunulmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 27

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin 2.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30/01/2018 tarih ve 31105704/ 19sayõlõ teklif
ile, limiz Merkez Gelincik Mahallesi,172 ada,2 nolu parselin batõsõnda bulunan yol bo lu unun
satõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Belediyemize 21/12/2017 tarih ve 3747 sayõlõ dilekçe
veren Cengiz ARSLAN adlõ vatanda õmõz; limiz Merkez Gelincik Mahallesi,172 ada,2 nolu parselin
batõsõnda bulunan yol bo lu unun tarafõna satõlmasõ talebi ile ilgili Meclisçe yapõlan
incelemede,kapanmõ yol bo lu unun direk olarak 286 ada,105 nolu parselin tek bir hissedarõna
satõlmasõnõn,3194 Sayõlõ mar Kanununun 17.maddesine aykõrõlõk te kil edece i anla õldõ õndan talebin
reddine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 28

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 3. maddesinde yer alan
mar ve ehircilik Müdürlü ünün 03/01/2018 tarih ve 31105704/20 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez

Korucuk Köyü, 124 ada, 1,2, 3 ve 4 nolu parsellerde 1/5000 Ölçekli Nazõm mar Planõ tadilatõ ile
1/1000 Ölçekli Uygulama mar Planõ tadilatõnõn onaylanmasõ talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Korucuk Köyü, 124 ada, 1,2, 3 ve 4
nolu parsellerin malikleri 05/06/2017 tarih ve 147 sayõlõ Belediye Meclis Kararõna göre hazõrlanan
1/5000 ölçekli Nazõm mar Planõ tadilatõ ile, 1/1000 Ölçekli Uygulama mar Planõ tadilatõnõn
onaylanmasõnõ talep etmektedir.

Söz konusu parsellerde “Konut + Ticaret + Turizm” lejantõnõn Ayrõk Nizam 2
kat TAKS: 0.35,KAKS: 0.70“ Ticaret + Turizm Alanõ ” olarak de i tirilmesiyle ilgili
hazõrlanan P N: N P- 20992,39 plan i lem numaralõ 1/5000 ölçekli Nazõm mar Planõ tadilatõ
ile P N: U P- 20993,83 Plan i lem numaralõ 1/1000 ölçekli Uygulama mar planõ tadilatõnõn
05/06/2017 tarih ve 147 sayõlõ Belediye Meclis Kararõna uygun olarak hazõrlandõ õ
anla õldõ õndan,3194 Sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi gere i onaylanmasõna Meclisçe
oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 29

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin 4.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30/01/2018 tarih ve 31105704/ 21 sayõlõ teklif
ile, limiz Merkez Zeytinlik Mahallesi,371 ada, 88 nolu parselin biti i inde bulunan yapõlarõn 7 kat
oldu u ve bu nedenle in aat emsalleri de dikkate alõnarak kat artõ õ yapõlmasõ talebi Meclisçe
incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Zeytinlik Mahallesi,371 ada, 88 nolu
parselde kat artõ õ yapõlmasõna yönelik plan de i ikli i talebinde,bölgede istenilen tadilata emsal bir
kat yüksekli i bulunmadõ õndan ve kat artõ õ yapõlmasõ halinde yo unluk artõ õ olaca õndan,ayrõca
gerekli sosyal donatõ alanõ ayrõlmadõ õndan, talep edilen tadilatõn Mekansal Planlar Yapõm
Yönetmeli inin 26.maddesine aykõrõlõk te kil etmesi nedeniyle talebin reddine Meclisçe oybirli i ile
karar verildi.
Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 30

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 5. maddesinde yer alan
mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30/01/2018 tarih ve 31105704/ 22 sayõlõ teklif ile, limiz Merkez
Ordu Köyü, 145 ada, 73,74,87,88 ve 89 nolu parsellerde 1/5000 Ölçekli Nazõm mar Planõ ve 1/1000
Ölçekli Uygulama mar Planõ de i ikli i yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ordu Köyü, 145 ada, 73,74,87,88 ve 89
nolu parsellerde hazõrlanan P N:N P- 20992,36 plan i lem numaralõ 1/5000 Ölçekli Nazõm mar Planõ
ve P N:U P- 20993,85 plan i lem numaralõ 1/1000 Ölçekli Uygulama mar Planõ tadilatlarõnõn yapõlmasõ

talebi ile ilgili olarak Meclisçe yapõlan incelemede daha detaylõ ve açõklayõcõ olacak ekilde ve
mülkiyetlerin anla õlõr oldu u renkli paftalarõn Belediyemize sunulduktan sonra konunun yeniden
Meclisçe görü ülerek karara ba lanmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 31

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 6. maddesinde yer alan
mar ve ehircilik Müdürlü ünün 03/01/2018 tarih ve 31105704/24 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez
Ordu Köyü,233 ada, 1 nolu parselin imara açõlmasõ için ön izin verilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ordu Köyü,233 ada, 1 nolu parseli
imara açmak için ön izin talebi ile ilgili olarak Meclisçe yapõlan incelemede, talep edilen plan
de i ikli inin parsel bazõnda olmasõ ve bütüncül planlama ilkesine aykõrõ olmasõ nedeniyle talebin
reddine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 32

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin
7. maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 03/01/2018 tarih ve 31105704/ 25 sayõlõ
teklif ile, limiz Merkez Bostancõlõ Köyü, 199 ada, 1 nolu parselde plan tadilatõ yapõlmasõ talebi
Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Bostancõlõ Köyü, 199 ada, 1 nolu
parselde 08/05/2017 tarih ve 135 sayõlõ Belediye Meclis Kararõyla yapõlan imar planõ de i ikli inde
onaylanan plandaki plan haklarõ saklõ kalmak kaydõyla “Temel Kotundan itibaren Yençok: 18,50 mt.”
olacak ekilde hazõrlanan P N: U P- 20993,89 Plan lem Numaralõ 1/1000 Ölçekli Uygulama mar Planõ
tadilatõnõn onaylanmasõ talebinin daha detaylõ incelenmek üzere yeniden mar Komisyonuna havale
edilmesine ve 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 24.maddesi gere i Komisyon tarafõndan hazõrlanacak
raporun Mart ayõ Meclis Toplantõsõnda görü ülmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi
Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 33

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin
8. maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 03/01/2018 tarih ve 31105704/ 26 sayõlõ
teklif ile, limiz Merkez Gelincik Mahallesi, 3 ada, 49 nolu parselde plan tadilatõ yapõlmasõ talebi
Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Belediyemize 25/12/2017 tarih ve 3777 sayõlõ
dilekçe ile müracaat eden Burhanettin BOZKURT isimli vatanda õmõz; limiz Merkez Gelincik
Mahallesi, 3 ada, 49 nolu parsel ile ilgili plan tadilatõ talep etmektedir.
Söz konusu ta õnmaz, 04/08/2016 tarih ve 116 sayõlõ Belediye Meclis Kararõyla
onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planõnda “ Ayrõk Nizam – 6 Kat” “TAKS: 0,40-KAKS: 2,40”
yapõla ma ko ullarõna sahip “Konut+Ticaret Alanõ” na tahsislidir. Öneri plan tadilatõnda ise söz konusu

parsele “Blok Nizam- 6 Kat” “TAKS: 0,40-KAKS: 2,40” yapõla ma ko ullarõna sahip “Konut+Ticaret
Alanõ” olmasõ istenmektedir.
Ancak parsel maliklerinin Belediyemize 25/12/2017 tarih ve 3777 sayõlõ dilekçesi ile
taleplerinin geri çekilmesi istendi inden konunun karara ba lanmamasõna Meclisçe oybirli i ile karar
verildi.
Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 34

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 9. maddesinde yer alan
mar ve ehircilik Müdürlü ünün 03/01/2018 tarih ve 31105704/27 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada
Mahallesi, 292 ada, 154 ve 158 nolu parsellerde ekli plandaki gibi plan tadilatõ yapõlmasõ talebi
Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ada Mahallesi, 292 ada, 154 ve 158
nolu parsellerin malikleri ekli planda gösterildi i gibi imar plan tadilatõ talep etmektedir.
Söz konusu ta õnmazlar P N:U P- 20993,84 Plan lem Numaralõ 1/1000 Ölçekli
Uygulama imar planõnda “ Blok Nizam -5 Kat”, “TAKS: 0,35, KAKS: 1,75” yapõla ma ko ullarõna sahiptir.
Yapõlmasõ istenen plan tadilatõnda Meclisçe yapõlan incelemede ta õnmaz üzerinde hali
hazõrda ruhsatlõ binalarõn bulundu u, mevcut binalarõn yola tecavüzlü olup çekme mesafelerinde
ihlallerin oldu u,öneri plan tadilatõ ile anõlan parseller üzerindeki mevcut yapõlarõn kütle eklinde
ölçümlendirilerek yapõ adasõnõn güneyindeki mülkiyetleri esas alacak ekilde tasarlandõ õ ve parsel
bazõnda oldu u,ayrõca lejanta aykõrõlõk te kil etti i ve Planlõ Alanlar Tip mar Yönetmeli inin bahçe
mesafeleri hükümlerine aykõrõ oldu u anla õldõ õndan , plan tadilatõ yapõlmasõ talebinin reddine
Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 35

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin
10. maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 03/01/2018 tarih ve 31105704/ 28 sayõlõ
teklif ile, limiz Merkez Korucuk Köyü, 296 ada, 1 nolu parselde 1/5000 Ölçekli Nazõm ve 1/1000
Ölçekli Uygulama mar Planlarõnõn onaylanmasõ Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Korucuk Köyü, 296 ada, 1 nolu parsele
“E itim Tesisleri ve Yurt Yeri Amaçlõ” imara açõlmasõ için 07/06/2016 tarih ve 89 sayõlõ Belediye Meclis
Kararõyla ön izin kararõ verilmi olup, parsel Malikleri tarafõndan anõlan parselde 1/5000 Ölçekli Nazõm
ve 1/1000 Ölçekli Uygulama mar planlarõnõn onaylanmasõ talep edilmektedir.
Söz konusu parsellerde “E itim Tesisleri ve Yurt Yeri amaçlõ” Temel Kotundan itibaren
Yençok: 15.50 mt. Emsal: 0,90 olacak ekilde hazõrlanan P N:N P- 30994 plan i lem numaralõ 1/5000
Ölçekli Nazõm mar Planõ ve P N:U P- 30995 plan i lem numaralõ 1/1000 Ölçekli Uygulama mar
Planlarõnõn 3194 Sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi gere i onaylanmasõna Meclisçe oybirli i ile karar
verildi.

Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 36

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin 11.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 03/01/2018 tarih ve 31105704/ 29 sayõlõ teklif
ile, limiz Merkez Zeytinlik Mahallesi,370 ada,4 nolu parselde kat artõ õ yapõlmasõ ile ilgili alõnan
Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
parselde kat artõ õ talep edilmektedir.

: limiz Merkez Zeytinlik Mahallesi,370 ada,4 nolu

Talep edilen plan tadilatõ bir ehir plancõsõna hazõrlattõrõlamadõ õndan, plan i lem
numarasõ alõnamamõ tõr. Ayrõca yapõlmasõ talep edilen plan tadilat sonucunda yo unluk artõ õ
olaca õndan gerekli Sosyal Donatõ Alanõ ayrõlmadõ õ anla õlmaktadõr.
Tüm bu nedenlerle yapõlmasõ istenilen kat artõ õ talebinin, Mekânsal Planlar Yapõm
Yönetmeli inin 26.maddesine aykõrõlõk te kil etmesi nedeniyle talebin reddine Meclisçe oybirli i ile
karar verildi.

Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 37

Belediyemiz
Meclisinin
2018
yõlõ
ubat
ayõ
Meclis
Toplantõsõnda
Gündemin 12. maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 03/01/2018 tarih ve 31105704/
30 sayõlõ teklif ile, limiz Merkez Yeni Mahalle,150 ada ile limiz Merkez Meydankapõ Mahallesi,124
ada, 10 nolu parselde Belediye Meclisince onaylanan imar planlarõnõn görü ülmesi talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Çevre ehircilik il Müdürlü ü’nün 25/12/2017 tarih
ve 4036 sayõlõ yazõlarõyla, limiz Merkez Yeni Mahalle,150 ada ile, limiz Merkez Meydankapõ
Mahallesi,124 ada, 10 nolu parsellerde yapõlan imar planõ de i ikliklerinin yeniden incelenmesi talep
edilmektedir.
limiz Merkez Yeni Mahalle, Fõrõn Aralõ õ Sokak, 150 ada da, 07/02/2017 tarih ve 36
sayõlõ Belediye Meclis Kararõyla ve Meydankapõ Mahallesi, 124 ada, 10 nolu parselde 07/02/2017 tarih
ve 35 sayõlõ Belediye Meclis Kararõnda onaylanan imar planlarõnõn parsel maliklerinin 1988 yõlõna ait
imar planlarõndaki haklarõnõn verildi i anla õldõ õndan, 07/02/2017 tarih 35 ve 07/02/2017 tarih 36
sayõlõ Meclis Kararlarõnõn aynen uygulanmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 38

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin 14.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 08/01/2018 tarih ve 31105704/ 107 sayõlõ
teklif ile, limiz Merkez Kefevi Mahallesi,Tarakçõ Sokakta 04/12/2017 tarih ve 246 sayõlõ Belediye
Meclis Kararõna göre 1/5000 ölçekli nazõm ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planõnõn onaylanmasõ
talebi Meclisçe incelendi.
.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Kefevi Mahallesi,Tarakçõ Sokakta
04/12/2017 tarih ve 246 sayõlõ Belediye Meclis Kararõna göre hazõrlanan 1/5000 ölçekli nazõm ve
1/1000 ölçekli uygulama imar planõnõn onaylanmasõnõ talep edilmektedir.
Taleple ilgili Meclisçe yapõlan incelemede , limiz Merkez Kefevi Mahallesi,Tarakçõ Sokakta
yolun daraltõlmasõ ve 1988 yõlõndaki imar yolunun yerine tesis edilmesi eklinde hazõrlanan P N: N P20992,38 Plan lem Numaralõ, 1/5000 Ölçekli Nazõm ve P N: U P-20993,88 Plan lem Numaralõ
1/1000 Ölçekli Uygulama imar planõ tadilatlarõnõn, Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulunun
onayõndan sonra 3194 Sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi gere i onaylanmasõna Meclisçe oybirli i ile
karar verildi.

Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 39

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin 15.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 08/01/2018 tarih ve 31105704/108 sayõlõ teklif
ile, limiz Merkez Zeytinlik Mahallesi,473 ada, 5 nolu parselde 04/12/2017 tarih ve 248 sayõlõ Belediye
Meclis Kararõna istinaden 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planõ de i ikli i yapõlmasõ talebi Meclisçe
incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Zeytinlik Mahallesi,473 ada, 5 nolu
parselin malikleri tarafõndan 04/12/2017 tarih ve 248 sayõlõ Belediye Meclis Kararõna istinaden 1/1000
Ölçekli Uygulama imar planõ de i ikli inin onaylanmasõ talep edilmektedir.
Söz konusu parselin 1988 yõlõnda imarlõ halde olmasõ nedeni ile yapõ adasõndaki
bütünlü ün sa lanmasõ amacõyla ayrõk nizam 3 kat, TAKS: 0.30, KAKS: 0.90 olacak ekilde hazõrlanan
P N: N P- 20992,37 plan lem Numaralõ Nazõm ve P N: U P- 20993,87 Plan lem Numaralõ Uygulama
mar Planlarõ tadilatlarõnõn 3194 Sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi gere i onaylanmasõna Meclisçe
oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 40

Belediyemiz
Meclisinin
2018
yõlõ
ubat
ayõ
Meclis
Toplantõsõnda
Gündemin 16. maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 08/01/2018 tarih ve
31105704/ 109 sayõlõ teklif ile, limiz Merkez Korucuk Köyü,8 pafta,188 ada,7 ve 8 nolu parsellerin
malikleri D34-d-23d-2d nolu imar paftasõnda kayõklõklarõn giderilmesi için hazõrlanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planõ tadilatõnõn onaylanmasõ talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Korucuk Köyü,8 pafta,188 ada,7 ve 8 nolu
parsellerin malikleri tarafõndan D34-d-23d-2d nolu imar paftasõnda 12 metrelik ta õt yolunda kar õlõklõ
olarak yola terk ve ihdas i lemlerinin olu tu u belirtilerek kayõklõklarõn giderilmesi amaçlõ hazõrlanan
ekteki 1/1000 Ölçekli Uygulama mar Planõ tadilatõnõn onaylanmasõ talep edilmektedir.

Ekte sunulan paftadaki kayõklõklarõn giderilmesi eklinde hazõrlanan P N: U P- 20993,86
Plan lem Numaralõ 1/1000 Ölçekli Uygulama mar Planõ tadilatõnõn 3194 Sayõlõ mar Kanununun 8/b
maddesi gere i onaylanmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 41

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin
17. maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 09/01/2018 tarih ve 31105704/ 116 sayõlõ
teklif ile, limiz Merkez Gelincik Mahallesi,286 ada,94 ve 105 nolu parseller ile 178 ada, 2 nolu
parseller üzerinde bulunan trafonun parselin kuzey batõsõndaki tescilli alana ta õnabilmesi talebi
Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Gelincik Mahallesi,286 ada,94 ve 105
nolu parseller ile 178 ada, 2 nolu parseller üzerinde bulunan ve Sinop-Samsun Karayoluna cephe
veren trafonun ehrimizin Turistik ve tarihi dokusunun bozmasõ nedeni ile yapõ adasõnõn kuzey
batõsõnda bulunan yol bo lu una ta õnmasõ YEDA l Koordinatörlü ünün uygun görü vermesi halinde
planlanmaktadõr.
Söz konusu parseller üzerinde bulunan trafonunun parselin kuzey batõsõndaki tescilli
alana ta õnmasõ ile ilgili plan tadilatõnõn en az C grubu bir ehir plancõsõna hazõrlattõrõlarak Meclise
sunulmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi : 05/02/2018

Karar Numarasõ : 42

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin 18.
maddesinde yer alan nsan Kaynaklarõ ve E itim Müdürlü ünün 09/01/2018 tarih ve 65370390/50
sayõlõ teklif ile, 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 49.maddesi gere i Belediye ve Ba lõ Kurulu larõ ile
Mahalli dareler Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlarõna Dair Yönetmeli in 11.maddesine göre
hazõrlanmõ bulunan Bo Kadro De i iklik Cetvellerinin onaylanmasõ talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 49.maddesi gere i
Belediye ve Ba lõ Kurulu larõ ile Mahalli dareler Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlarõna Dair
Yönetmeli in 11.maddesine göre hazõrlanmõ bulunan Bo Kadro De i iklik Cetvellerinin
onaylanmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi
Karar Tarihi : 06/02/2018

Karar Numarasõ : 43

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 13. maddesinde yer alan
mar ve ehircilik Müdürlü ünün 08/01/2018 tarih ve 31105704/106 s ayõlõ teklifi ile, 04/08/2016
tarih ve116 sayõlõ Belediyemiz Meclis Kararõ ile onaylanan ve halen yürürlükte olan revizyon ve ilave
imar planõndaki plan notlarõna i lenmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
:
ehrimiz revizyon ve ilave imar planlarõ
04.08.2016 tarih ve 116 sayõlõ Belediye meclis kararõ ile onaylanmõ ve hala yürürlüktedir.
Bu süreç içerisinde gerek ruhsat a amasõnda gerekse vatanda larõn talepleri
do rultusunda bazõ plan notlarõnõn revizyon ve ilave imar planõndaki plan notlarõna eklenmesi
gerekmektedir.Bu nedenle a a õda maddeler halinde belirtilen uygulama hükümlerini plan notu
olarak ehrimiz revizyon ve ilave imar planlarõna i lenmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi

* mar Yönetmeli i'nin 11. Maddesi Yoldan Kotlandõrma

'(5) Parselin kot aldõ õ yolun e iminden dolayõ zemin kat taban kotunun kot alõnan noktaya
göre en fazla 3.50 metre yükseldi i noktalarda binalarda kademe yapõlmasõ mecburidir. Her
kademenin kendi hizasõndaki en dü ük bordür kotundan itibaren yüksekli i en çok 3.50 metre olmak
zorundadõr. Kademelendirme, kot aldõ õ noktaya göre olmasõ gerekli saçak seviyesi dikkate alõnarak
üst katlarda da yapõlõr.' hükmü bulunmaktadõr.

'' (6) Kademelendirmede her kademe, yol cephesi boyunca 6.00 metreden, bina derinli i
boyunca 7.50 metreden a a õ olamaz. Son kademenin bu ölçülerden az olmasõ durumunda bir önceki
kademe seviyesine uyulur. Ayrõca her kademedeki bina yüksekli i imar planõ ile belirlenen saçak
seviyesini geçemez.''

(7) Yoldan kotlandõrõlan binalarda yoldan dü ük olan parsellerin arka kö e noktalarõnõn en
dü ük yol kotundan 3.50 metreden daha fazla kot farkõ olmasõ durumunda bina derinli i boyunca
be inci ve altõncõ fõkralardaki kademelendirme esaslarõna göre kademelendirilir.

'' (8) kili blok yapõlacak parsellerde, sokak silüeti esas alõnarak her binanõn yol hizasõndaki en
yüksek kaldõrõm seviyesine kadar kotlandõrma yapõlabilir.''
'' (9) Çift yönlü kademe çõkan yerlerde ise sokak silüeti esas alõnarak tek tarafa kademe yapõlmak
suretiyle ikinci tarafa kademe yapõlmasõ gerekmez.''
'' (10) Yapõla masõ kõsmen tamamlanmõ olan biti ik nizam yapõ adalarõnda aynõ güzergahtaki
mevcut te ekküldeki kom u parsellerin çekme mesafelerine uyulmak kaydõyla, Planlõ Alanlar mar
Yönetmeli i'nin Geçici 2. Maddesine istinaden emsal verilerek kademe artõ aranmaz. ''
*Çatõlar
'' (1) Çatõlarõn, civarõndaki cadde ve sokaklarõn mimari karakterine, yapõlacak binanõn nitelik ve
ihtiyacõna uygun olmasõ arttõr. Bodrum hariç 3 katõ geçmeyen binalarda çatõdaki de i ik çözümlerin

kabulünde ilgili idaresi yetkilidir. Bu tip binalarda çatõ kõrmalarõ en az iki yöne olmak ko ulu ile tonoz
çatõ hariç estetik anlayõ õnõ ön plana çõkaran çatõlar tasarlanabilir.''
*Kapõcõ dairesi, bekçi odasõ ve kontrol kulübeleri
'' (1) Kapõcõ dairesi ve bekçi odasõ yapõlacak binalar:
a) Konut kullanõmlõ ba õmsõz bölüm sayõsõ 20’den fazla olan ve katõ yakõt kullanan kaloriferli
veya kalorifersiz binalar için talep edildi i takdirde bir adet kapõcõ dairesi yapõlmasõ durumunda 100
m2 ye kadar emsal ve %30 hesabõna dahil de ildir.
b) Katõ yakõt haricindeki di er õsõtma sistemleri kullanõlan konut kullanõmlõ binalar için ba õmsõz
bölüm sayõsõnõn 30’tan fazla olmasõ halinde talep edildi i takdirde bir adet kapõcõ dairesi yapõlabilir. Bu
daire 100 m2 ye kadar emsal ve %30 hesabõna dahil de ildir.
Planlõ Alanlar mar Yönetmeli i'nin 44. Maddesinden gelen zorunluluklar ise aynen uygulanõr. ''
*Bodrumlar
'' (3) Topra a dayalõ bodrum katlarda bulunan konutlarda oturma odasõ ve bir yatak odasõnõn;
taban dö emesinin üst seviyesinin tabii veya tesviye edilmi zemine gömülü olmamasõ, do al
aydõnlatma ve havalandõrmasõnõn pencere açõlmak suretiyle sa lanmasõ, sel, ta kõn ve su baskõnlarõna
kar õ tedbirlerin alõnmõ olmasõ zorunludur. Bu ba õmsõz bölümlerin kõsmen tabii ve tesviye edilmi
zemin altõnda kalan duvarlarõnda açõlacak pencerelerin tabii veya tesviye zemin seviyesinden en az
0.80 m yukarõdan ba lamasõ zorunludur. ''
*Çõkmalar
'' (1) Binalarda taban alanõ dõ õnda kendi bahçe hudutlarõ dõ õna ta mamak artõ ile binanõn her
cephesinde açõk ve kapalõ çõkma yapõlabilir. Ancak:
a) Kapalõ çõkmalar;
1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sõnõrlarõ içerisinde kalmak ko uluyla yapõ yakla ma
sõnõrõndan itibaren en fazla 1.50 metre ta acak ekilde yapõlabilir. Ancak biti ik nizam yapõ adalarõnda
yol güzergahõ boyunca %50 ve üzerinde yapõla masõ te ekkül etmi yerlerde kom u parseldeki yola
çõkmalar emsal verilir. 10 metre altõnda olan yola cephesi bulunan kö e ba õ parsellerde kapalõ
çõkmalar Belediyemizce verilir.
b) Açõk çõkmalar;
1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sõnõrlarõ içerisinde kalmak ko uluyla yapõ yakla ma
sõnõrõndan itibaren en fazla 1.50 metre ta acak ekilde yapõlabilir. Ancak biti ik nizam yapõ adalarõnda
yol güzergahõ boyunca %50 ve üzerinde yapõla masõ te ekkül etmi yerlerde kom u parseldeki yola
çõkmalar emsal verilir.10 metre altõnda olan yola cephesi bulunan kö e ba õ parsellerde açõk çõkmalar
Belediyemizce verilir.
4) Biti ik nizamda biti ik oldu u kom u sõnõrõna daireler arasõ geçi i engelleyecek duvar
yapõlmak suretiyle açõk çõkmaya izin verilir. ''
* Kat yükseklikleri

'' Kat yükseklikleri veya bina yükseklikleri uygulama imar planõnda belirlenmemi yerlerde saçak
seviyesi; kat yüksekli i 3.00m ve su basman 1.20m alõnarak hesaplanõr.''
*Bahçe duvarlarõ
(1) Bahçe duvarlarõnõn yüksekli i, tabii veya tesviye edilmi zeminden itibaren binalarõn yol
tarafõndaki cephe hatlarõnõn önünde 0.50 metreyi, gerisinde ise 2.00 metreyi geçemez. Ayrõca
üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi a mayan parmaklõk yapõlabilir.
'' (2) Fazla meyilli ve tehlike arz eden yerlerde ise topografyaya ve statik proje hesaplarõna göre
uygulanacak istinat duvarõ ve dolgu miktarlarõnõn belirlenmesine ilgili idare yetkilidir.''
*Planlõ Alanlar Yönetmeli i Madde 5 - Biti ik Yapõ Nizamõ
(6) Ayrõk veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planõnda açõkça belirlenmemi
ise TAKS %40’õ geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS
%60’õ geçmemek artõyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapõlõr. hükmü bulunmaktadõr.
''Biti ik nizam yapõ adalarõnda ise mar Yönetmeli i'nin bahçe mesafeleri maddesine göre arka
bahçe mesafesi bõrakõldõktan sonra kalan oturum alanõ Taban Alanõ olarak kullanõlõr.''
b) Açõk çõkmalar;

1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sõnõrlarõ içerisinde kalmak ko uluyla yapõ yakla ma
sõnõrõndan itibaren en fazla 1.50 metre ta acak ekilde yapõlabilir. Ancak biti ik nizam yapõ adalarõnda
yol güzergahõ boyunca %50 ve üzerinde yapõla masõ te ekkül etmi yerlerde kom u parseldeki yola
çõkmalar emsal verilir.10 metre altõnda olan yola cephesi bulunan kö e ba õ parsellerde açõk çõkmalar
Belediyemizce verilir.
4) Biti ik nizamda biti ik oldu u kom u sõnõrõna daireler arasõ geçi i engelleyecek duvar
yapõlmak suretiyle açõk çõkmaya izin verilir. ''
* Kat yükseklikleri
'' Kat yükseklikleri veya bina yükseklikleri uygulama imar planõnda belirlenmemi yerlerde saçak
seviyesi; kat yüksekli i 3.00m ve su basman 1.20m alõnarak hesaplanõr.''
*Bahçe duvarlarõ
(1) Bahçe duvarlarõnõn yüksekli i, tabii veya tesviye edilmi zeminden itibaren binalarõn yol
tarafõndaki cephe hatlarõnõn önünde 0.50 metreyi, gerisinde ise 2.00 metreyi geçemez. Ayrõca
üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi a mayan parmaklõk yapõlabilir.
'' (2) Fazla meyilli ve tehlike arz eden yerlerde ise topografyaya ve statik proje hesaplarõna göre
uygulanacak istinat duvarõ ve dolgu miktarlarõnõn belirlenmesine ilgili idare yetkilidir.''
*Planlõ Alanlar Yönetmeli i Madde 5 - Biti ik Yapõ Nizamõ
(6) Ayrõk veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planõnda açõkça belirlenmemi
ise TAKS %40’õ geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS
%60’õ geçmemek artõyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapõlõr. hükmü bulunmaktadõr.

''Biti ik nizam yapõ adalarõnda ise mar Yönetmeli i'nin bahçe mesafeleri maddesine göre arka
bahçe mesafesi bõrakõldõktan sonra kalan oturum alanõ Taban Alanõ olarak kullanõlõr.''

Karar Tarihi : 06/02/2018

Karar Numarasõ : 44

Belediyemiz
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Toplantõsõnda
Gündemin 19. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlü ünün 30/01/2018 tarih ve
21559232/35 sayõlõ teklifi ile, Sinop Belediyesi Personel Limitet irketine Belediyenin % 100 hisse ile
kurucu ortak üye olarak i tirak ettirilmesi ve bu amaçla, tahakkuk edecek katõlõm payõnõn
ödenebilmesi için bütçede tertip açõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: 696 sayõlõ Ola anüstü Hal Kapsamõnda Bazõ
Düzenlemeler Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncõ maddesi ile 27.06.1989
tarihli ve 375 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan " l özel
idareleri, belediyeler ile ba lõ kurulu larõ ve bunlarõn üyesi oldu u mahalli idare birlikleri, personel
çalõ tõrõlmasõna dayalõ hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayõlõ Kamu hale Kanununun 22 nci
maddesindeki limit ve artlar ile 62 nci maddesinin birinci fõkrasõnõn (e) bendindeki sõnõrlamalara tabi
olmaksõzõn do rudan hizmet alõmõ suretiyle birlikte ya da ayrõ ayrõ sermayesinin yarõsõndan fazlasõ bu
idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alõmõ yaptõ õ mevcut irketlerinden birine, bu nitelikte
herhangi bir irketi bulunmuyorsa münhasõran bu amaçla kuracaklarõ bir irkete gördürebilir.” hükmü
ve Kamu Kurum ve Kurulu larõnda Personel Çalõ tõrõlmasõna Dayalõ Hizmet Alõmõ Sözle meleri
Kapsamõnda Çalõ tõrõlmakta Olan çilerin Sürekli çi Kadrolarõna veya Mahalli dare irketlerinde çi
Statüsüne Geçirilmesine li kin 375 Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü
Maddelerinin Uygulanmasõna Dair Usul ve Esaslarõn 28 inci maddesinde yer verilen "(1) 375 sayõlõ
Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanõnan i çi statüsüne geçirilme
hakkõndan yararlanõlabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile ba lõ kurulu larõ, il özel idareleri ve
belediyelerin üyesi oldu u mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve ba lõ kurulu larõnõn
do rudan do ruya veya dolaylõ olarak birlikte veya ayrõ ayrõ sermayesinin yarõsõndan fazlasõna sahip
oldu u irketlerde 4734 sayõlõ Kanun ve di er mevzuat hükümleri uyarõnca personel çalõ tõrõlmasõna
dayalõ hizmet alõm sözle meleri kapsamõnda yükleniciler tarafõndan çalõ tõrõlmasõ gerekmektedir.
Bu bölümde geçen idare veya idarenin irketi ibaresinden, birinci fõkrada belirtilen idare
veya irketler anla õlõr. " hükmü do rultusunda personel çalõ tõrõlmasõna dayalõ hizmetleri yürütmek
ve/veya bu kapsamda personel çalõ tõrõlmasõna dayalõ hizmet alõmõ yöntemiyle çalõ tõrõlan personelin
i çi statüsünde istihdam edilebilmelerini sa lamak için kurulacak olan 10.000,00 TL sermayeli Sinop
Belediyesi Personel Hizmetleri Limitet irketine belediyenin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak
i tirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katõlõm payõnõn ödenebilmesi için bütçede tertip
açõlmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi

Karar Tarihi : 06/02/2018

Karar Numarasõ : 45

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 20.
maddesinde yer alan Destek Hizmetler Müdürlü ünün 29/01/2018 tarih ve 90714996/26 sayõlõ
teklifi ile, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine ait 57 AL 016 plakalõ 2004 Model Ford Transit marka
Kamyonetin hibe yoluyla alõnabilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Sinop l Sa lõk Müdürlü üne ba lõ Sinop Atatürk
Devlet Hastanesine ait 57 AL 016 plakalõ 2004 Model Ford Transit marka Kamyonetin 237 sayõlõ Ta õt
Kanunu ile 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun ilgili maddeleri gere ince Belediyemiz hizmetlerinde
kullanõlmak üzere hibe yoluyla alõnmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi : 06/02/2018

Karar Numarasõ : 46

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 21. maddesinde yer alan
mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30/01/2018 tarih ve 31105704/350 sayõlõ teklifi,
Gündemin 22. maddesinde yer alan
tarih ve 31105704/351 sayõlõ teklifi,

mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30/01/2018

Gündemin 24. maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30/01/2018
tarih ve 31105704/356 sayõlõ teklifi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Gündemin 21. maddesinde yer alan mar ve
ehircilik Müdürlü ünün 30/01/2018 tarih ve 31105704/350 sayõlõ teklifinin,
Gündemin 22. maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30/01/2018
tarih ve 31105704/351 sayõlõ teklifinin,
Gündemin 24. maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30/01/2018
tarih ve 31105704/356 sayõlõ teklifinin mar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayõlõ Belediye
Kanununun 24.maddesi gere i Komisyon tarafõndan hazõrlanacak raporun Mart ayõ Meclis
Toplantõsõnda görü ülmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi
Karar Tarihi : 06/02/2018

Karar Numarasõ : 47

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 23.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30/01/2018 tarih ve 31105704/355 sayõlõ
teklifinin, 2942 Sayõlõ Kamula tõrma Kanununun 30.maddesi kapsamõnda limiz Merkez Ada
Mahallesinde bulunan Belediyemize ait alanõn kamula tõrmasõ ve kamula tõrma bedellerinin
görü ülmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Milli Savunma Bakanlõ õ’nõn 16/01/2018 tarih ve
19266-18/Eml. D. Kam. . yazõlarõ ile, limiz Merkez Ada Mahallesinde bulunan ve kurulum çalõ malarõ

devam eden Sinop Test Merkezinin konu ulaca õ bölgede kalan ve Türk Silahlõ Kuvvetleri 2018 yõlõ
kamula tõrma planõ içerisinde yer alan 261.914 m2 yüzölçümlü 35 ada,160 numaralõ parselin 45.726
m2.sinin kamula tõrma i lemlerine ba landõ õ ve kamula tõrõlacak parselin Belediyemiz hissesine
dü en 1.905,25 m2.lik alanõnõn m2.si 55,00-TL.den toplam 104.788,75-TL. bedel ile 2942 Sayõlõ
Kamula tõrma Kanununun 30.maddesi kapsamõnda , bakanlõklarõna tahsis edilmek üzere hazine adõna
devredilmesini talep etmektedirler.
Konu ile ilgili Meclisçe yapõlan incelemede ; kamula tõrõlmasõ dü ünülen 35 ada,160
numaralõ parselde Belediyemiz hissesine dü en 1.905,25 m2.lik alanõ kamula tõrõlmak için belirlenen
m2 birim fiyatõ olan 55.00-TL.nõn rayiç bedellerinin altõnda oldu u dü ünüldü ünden,söz konusu
kamula tõrma i leminin kabulüne,m2. Birim fiyatõnõn yeniden gözden geçirilerek belirlenmesine
Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi : 06/02/2018

Karar Numarasõ : 48

Belediyemiz Meclisinin 2018 yõlõ ubat ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündem dõ õ
görü ülmesi kabul edilen Park ve Bahçeler Müdürlü ünün 31/01/2018 tarih ve 40083193/21 sayõlõ
teklifi ile,Park ve Bahçeler Müdürlü ünde kullanõlmak üzere Çift kabin kasalõ (klimalõ) kamyonet
alõnmasõ talebi Meclisçe incelendi.

