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

: 01.07.2013

Karar Numarasõ : 83

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Temmuz ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
1.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 28.05.2013 tarih 31105704/1516
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Yeni Mahalle,15 pafta,153 ada 11 - 12 nolu parsellerde ve ekli
planda gösterilen alanda plan tadilatõ yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ: limiz Merkez Yeni Mahalle,15 pafta,153 ada 11 - 12 nolu
parsellerde ve ekli planda gösterilen alanda hazõrlanan plan tadilatõnõn, zaten yeterli olmayan
kamunun kullanõmõna ayrõlan yol geni li in de daha da daraltma yarataca õndan ve mar
Planõ De i ikliklerinde Uyulmasõ Gereken Esaslara Dair Yönetmeli in 27/2.maddesi ile
çeli mesi nedeni ile anõlan yerde plan tadilatõ yapõlmasõ talebinin reddine Meclisçe oybirli i
ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 01.07.2013

Karar Numarasõ : 84

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Temmuz ayõ MeclisToplantõsõnda Gündemin
2.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 28.05.2013 tarih 31105704/1518
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi, Tuzaklõk Mevkii,25 pafta, 182 ada,136 ve 176
nolu parsellere emsal ve yükseklik verilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ: limiz Merkez Ada Mahallesi, Tuzaklõk Mevkii,25 pafta, 182
ada,136 ve 176 nolu parsellerde istenilen plan de i ikli inde,136 nolu parselin malikinin
talebine ili kin muvaffakatõn olmadõ õ anla õldõ õndan, anõlan yerde plan tadilatõ yapõlmasõ
talebinin reddine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 01.07.2013

Karar Numarasõ : 85

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Temmuz ayõ MeclisToplantõsõndaGündemin
3.maddesinde yer alan Temizlik leri Müdürlü ünün 20.06.2013 tarih ve 52709597/176
sayõlõ teklifi ile, Belediyemizin daha önceki yõllarda kullandõ õ fakat u an kayõtlarõmõzda
olmayan 57 AN 124 plakalõ hizmet aracõnõn trafikteki tescilinin dü ürülmesi talebi Meclisçe
incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Belediyemiz Temizlik leri Müdürlü üne ait 57 AN 124
plakalõ araç geçmi yõllarda çe itli nedenlerden dolayõ kullanõmdan kaldõrõlmõ olmasõna
ra men hurda i lemleri yapõlmamõ ve trafik tescilinden de dü ürülmemi tir. Emniyet
Müdürlü ü kayõtlarõnda aracõn halen trafikte oldu u görülmektedir.
Bu nedenle geçmi yõllarda Belediyemizin kullandõ õ fakat u an kayõtlarõmõzda olmayan
57 AN 124 plakalõ hizmet aracõnõn trafikteki tescilinin dü ürülmesine Meclisçe oybirli i ile
karar verildi.

Karar Tarihi

: 01.07.2013

Karar Numarasõ : 86

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Temmuz ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
4.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 24.06.2013 tarih ve 31105704/1750
sayõlõ teklifi ile, Belediyemiz Meclisince 04.03.2013 tarih ve 35 sayõlõ kararõ ile, limiz Merkez
Ada Mahallesi,445 ada, 3-4-5-6-7-8 nolu parsellerde yapõlan plan tadilatõnõn yeniden
görü ülmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ada Mahallesi,445 ada, 3-4-5-6-7-8 nolu
parsellerde 04.03.2013 tarih ve 35 sayõlõ Belediye Meclis Kararõ ile plan tadilatõ yapõlmõ tõr.
l Çevre Ve ehircilik Müdürlü ünün 20.06.2013 tarih ve 310/3073 sayõlõ yazõlarõ ile, söz
konusu parsellerde yapõlan Plan tadilatõ ile ilgili olarak yapõlan plan de i ikli inin;


Bakanlõ õmõz ( Mülga Bayõndõrlõk ve skân Bakanlõ õ) 2006-13 ( mar
Planlarõnda Yapõ Yüksekli i ve Kat Adetinin Belirlenmesi)
genelgesinde;

“c) Mevcut onaylõ imar planõ olan alanlarda, plana esas jeolojik-jeoteknik etüt
raporlarõ yenilenmeden ve ilgili kurum tarafõndan onaylanmadan yo unluk ve kat yüksekli i
artõrõcõ imar planõ revizyonu yapõlamaz.

d) Yo unluk ve kat yüksekli i arttõrmak amacõyla hazõrlanacak imar planõna esas
yeni jeolojik- jeoteknik etüt raporlarõnõn bir önceki çalõ madan daha detaylõ, daha fazla veri,
yorum, önlem ve öneri içermesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu alan için yeniden hazõrlanmõ imar planõna esas
jeolojik-jeoteknik etüt raporu bulunmadõ õ, dolayõsõyla Bakanlõ õmõzõn 2008/6 Genelgesi (a)
bendinde belirtilen hususlardan; esas jeolojik etüt raporunun eksik oldu u,



Plan Yapõmõna Ait Esaslara Dair Yönetmeli in 28. Maddesinde “ mar
planõnda verilmi
olan in aat emsalinin, kat adedinin, ifraz artlarõnõn
de i tirilmesi sonucu nüfus yo unlu unun arttõrõlmasõna dair imar planõ
de i ikliklerinde:

“ 1- (De i ik: RG-2/91999-23804) 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 arttõrõlõr
2- Kat adetinin arttõrõlmasõnõn istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin
tayininde a a õdaki formüle göre bulunacak bir yoldaki kar õlõklõ bina cepheleri arasõndaki
asgari uzaklõk sa lanacaktõr…”denilmektedir. Bu kapsamda yapõlan de i ikli in ilgili
Yönetmeli in 28. Maddesinde belirtilen hükümleri ta õmadõ õ,



Yapõlan yapõ nizamõ de i ikli inin tüm ada da de il sadece belirli
parsellerde yapõlmasõnõn ve civarõnda bulunan emsal yapõ nizamlarõ ile
tamamen farklõ yapõ nizamõ ve yüksekli in olmasõ
neticesinde ehir
siluetini olumsuz etkilemesinden dolayõ ehircilik ilkelerine aykõrõ oldu u
görüldü ünden dolayõ söz konusu plan de i ikli inin bu haliyle uygun
olmadõ õ belirtilmektedir.

Bu nedenle, Yukarõda belirtilen konulardan ve yapõlan plan de i ikli inin parsel
bazõnda olmasõ nedeniyle 04.03.2013 tarih ve 35 sayõlõ Meclis Kararõnõn iptaline Meclisçe
oybirli i ile karar verildi.


Yapõlan yapõ nizamõ de i ikli inin tüm ada da de il sadece belirli
parsellerde
yapõlmasõnõn ve civarõnda bulunan emsal yapõ nizamlarõ ile tamamen farklõ yapõ
nizamõ ve yüksekli in olmasõ neticesinde ehir siluetini olumsuz etkilemesinden
dolayõ ehircilik ilkelerine aykõrõ oldu u görüldü ünden dolayõ söz konusu plan
de i ikli inin bu haliyle uygun olmadõ õ belirtilmektedir.

Bu nedenle, Yukarõda belirtilen konulardan ve yapõlan plan de i ikli inin parsel
bazõnda olmasõ nedeniyle 04.03.2013 tarih ve 35 sayõlõ Meclis Kararõnõn iptaline Meclisçe
oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 01.07.2013

Karar Numarasõ : 87

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Temmuz ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
5.maddesinde yer alan mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 24.06.2013 tarih 31105704/1751
sayõlõ teklifi,
Gündemin 6.maddesinde yer alan mar Ve
31105704/1752 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 24.06.2013 tarih

Gündemin 7.maddesinde yer alan mar Ve
31105704/1753 sayõlõ teklifi,

ehircilik Müdürlü ünün 24.06.2013 tarih

Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen mar Ve
tarih 31105704/1820 sayõlõ teklifi Meclisçe incelendi.

ehircilik Müdürlü ünün 01.07.2013

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
:Gündemin 5.maddesinde yer alan mar Ve
Müdürlü ünün 24.06.2013 tarih 31105704/1751 sayõlõ teklifinin,

ehircilik

Gündemin 6.maddesinde yer alan mar Ve
31105704/1752 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 24.06.2013 tarih

Gündemin 7.maddesinde yer alan mar Ve
31105704/1753 sayõlõ teklifinin,

ehircilik Müdürlü ünün 24.06.2013 tarih

Gündem dõ õ görü ülmesi kabul edilen mar Ve ehircilik Müdürlü ünün 01.07.2013
tarih 31105704/1820 sayõlõ teklifinin mar Komisyonuna gönderilmesine ve 5393 Sayõlõ
Belediye Kanununun 24.maddesi gere i Komisyon tarafõndan hazõrlanacak raporun Eylül ayõ
Meclis toplantõsõnda görü ülmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 01.07.2013

Karar Numarasõ : 88

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Temmuz ayõ Meclis
8.maddesinde yer alan Temizlik leri Müdürlü ünün 25.06.2013
teklifi ile,Belediyemiz Temizlik
leri Müdürlü üne ba lõ Can
kullanõlmak üzere Tek kõsa Kabinli, Açõk Saç Kasalõ Kamyonet
incelendi.

Toplantõsõnda Gündemin
tarih 52709597/177 sayõlõ
Dostlarõ Ya am Evinde
alõnmasõ talebi Meclisçe

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
:Belediyemiz Temizlik leri Müdürlü üne ba lõ
Can Dostlarõ Ya am Evinde kullanõlmak üzere Tek kõsa Kabinli, Açõk Saç Kasalõ Kamyonetin
Devlet Malzeme Ofisi kanalõ ile alõnmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 01.07.2013

Karar Numarasõ : 90

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Temmuz ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündem dõ õ
olarak görü ülmesi kabul edilen Zabõta Müdürlü ünün 27.06.2013 tarih ve 59468105/210
sayõlõ teklifi ile, yeri Açma ve Çalõ ma Yönetmeli inin 29.30. ve 31.maddelerine göre, limiz
Merkez Ada Mahallesi, Enver Bahadõr Yolu,No:85’te bulunan M.Ufuk KALEMTA ’õn Ufuk
Apart Pansiyon i letmesinin 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 ma Yönetmeli inin 29.30. ve
31.maddelerine göre, limiz Merkez Ada Mahallesi, Enver Bahadõr Yolu,No:85’te bulunan
M.Ufuk KALEMTA , Ufuk Apart Pansiyon i letmesinin içkili yerler krokisine dahil edilmesi
istemektedir.
Söz konusu talebin detaylõ incelenmesi amacõyla mar Komisyonuna gönderilmesine, mar
Komisyonunca hazõrlanacak raporun Eylül ayõnda görü ülerek karara ba lanmasõna
Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 01.07.2013

Karar Numarasõ : 91

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Temmuz ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündem dõ õ
olarak görü ülmesi kabul edilen mar ve ehircilik Müdürlü ünün 01.07.2013 tarih ve
31105704/1819 sayõlõ teklifi ile, ilimiz Merkez Gelincik Mahallesi, Kiremitçiler Yolu,18
pafta,279 ada, 306(319) nolu parselde,03.11.2004 tarih ve 73 sayõlõ Belediye Meclis Kararõ
ile yapõlan plan de i ikli i hakkõnda Samsun 1. dare Mahkemesinin 2012/1126 Esas
No,2013/385 Karar Nolu kararõnõn görü ülmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: ilimiz Merkez Gelincik Mahallesi, Kiremitçiler
Yolu,18 pafta,279 ada, 306(319) nolu parselde, 03.11.2004 tarih ve 73 sayõlõ Belediye Meclis
Kararõ ile “…parselin turizm alanõna tahsis edilmesine, çekme mesafeleri içinde TAKS: 0.48
Hmaksimum: 10.60 metre yükseklik ….” Verilmesi eklinde plan de i ikli i yapõlmasõna karar
verilmi tir.
Anõlan yerde yapõlan plan de i ikli ine yapõlan itiraz üzerine Samsun 1. dare
Mahkemesi 2008/1548 Esas No, 2009/785 Karar Nolu kararõ ile, taban alanõ kat sayõsõnõn
Plan Alanlar Tip mar Yönetmeli ine aykõrõ olarak belirlendi inden, dava konusu i lemi iptal
etmi tir.
Samsun 1. dare Mahkemesinin aldõ õ bu karar hakkõnda, Danõ tay 6.Daire
Ba kanlõ õna yapõlan itiraz üzerine Danõ tay 6.Daire Ba kanlõ õnõn 2009/14699 Esas No,
2012/2632 Karar Nolu Kararõ ile, plan de i ikli inin hangi ölçekte yapõldõ õ ve eksik
incelemeye dayalõ karar oldu u gerekçesi ile Samsun 1. dare Mahkemesinin 2008/1548
Esas No, 2009/785 Karar Nolu Kararõnõn bozulmasõna karar verilmi tir.
Bu kez Samsun 1. dare Mahkemesinin 20012/1126 Esas No, 2013/385 Karar
Nolu Kararõ ile, dava konusu 1/1000 ölçekli Uygulama mar Planõ de i ikli i ile yapõ ruhsatõ
iptal edilmi tir.
Bu nedenle 1988 onaylõ Revize ve lave imar planõndaki gibi, 1/5000 ölçekli Nazõm
imar planõna uygun olarak hazõrlanan ve ekte sunulan 1/1000 ölçekli imar planlarõnõn
onaylanmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 01.07.2013

Karar Numarasõ : 92

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Temmuz ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündem dõ õ
olarak görü ülmesi kabul edilen, Belediye Meclis Üyesi Necati CANEL tarafõndan Meclis
Ba kanlõ õna sözlü olarak sunulan A ustos ayõnda Meclis çalõ malarõnõn tatil edilmesi talebi
Meclisçe incelendi.
: Belediye Meclisinin 2013 yõlõ çalõ malarõ ile
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
ilgili olarak A ustos ayõnõn 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 20.maddesi gere i tatil
edilmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

: 01.07.2013

Karar Numarasõ : 93

Belediyemiz Meclisinin 2013 yõlõ Temmuz ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündem dõ õ
olarak görü ülmesi kabul edilen, Belediye Meclis Üyesi Osman GÜLERYÜZ’ün 01.07.2013
tarihli Meclis Ba kanlõ õna sundu u dilekçe ile, mensubu bulundu u AK Parti’den istifa
etmesi nedeni ile halen AK Parti gurubu adõna görev yaptõ õ mar Komisyonu Üyeli inden
istifa etmesi ve istifasõ nedeni ile bo alan mar Komisyonu Üyeli ine seçim yapõlmasõ talebi
Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Belediye Meclis Üyesi Osman GÜLERYÜZ’ün
01.07.2013 tarihli Meclis Ba kanlõ õna sundu u dilekçe ile, mensubu bulundu u AK
Parti’den istifa etmesi nedeni ile halen AK Parti gurubu adõna görev yaptõ õ mar Komisyonu
Üyeli inden de istifa etmesi ve istifasõ nedeni ile bo alan mar Komisyonu Üyeli ine 5393
Sayõlõ Belediye Kanununun 24. Maddesi ve 09.10.2005 tarih ve 25961 sayõlõ Resmi
Gazetede yayõnlanarak yürürlü e giren Belediye Meclisi Çalõ ma Yönetmeli inin 21.maddesi
gere i yapõlan açõk oylama sonucunda, AK Parti gurubundan Nurhan ÖZEL 15oy alarak
seçildi. mar Komisyonu Üyeli ine seçilen Nurhan ÖZEL’in kalan süreyi tamamlamak üzere
görev yapmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

