MECL S KARAR KA IDI

Sinop Belediye
Meclisini
Te kil edenlerin
Adõ ve Soyadõ

Karar Tarihi

BA KAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Ba kanõ.
ÜYELER : Rahmi BALF DAN - Ziya B LG L - Necati CANELKamil GÜRBÜZ
-Ayten KESK N
-Hüseyin M NO LU-Zeynel
NALLIO LU -Osman ONUR
- Aysun ÖZSÖNMEZ-Oktay
TÜRKO LU-Avniye ARSLAN-Ali GÜNDO DU-Abidin GÜNÖZ efik LAFÇI - Mustafa KEKL K.
:01.08.2016

Karar Numarasõ

: 105

Belediyemiz Meclisinin 2016 yõlõ A ustos ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin 1. Maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 29.06.2016 tarih ve
31105704/2439 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi,Yakamoz Caddesi,Ta oca õ
Soka õn civarõnda bulunan ismi olmayan soka a 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 18/n
maddesi gere i sokak ismi verilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ada Mahallesi,Yakamoz
Caddesi,Ta oca õ Soka õn civarõnda bulunan ismi olmayan soka a Boralõ Sokak ismi
verilmesine, 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 18/n maddesi gere i Meclisçe oybirli i ile
karar verildi.

Karar Tarihi

:01.08.2016

Karar Numarasõ

: 106

Belediyemiz
Meclisinin
2016
yõlõ
A ustos
ayõ
Meclis
Toplantõsõnda
Gündemin 2. Maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 29.06.2016 tarih ve
31105704/2440 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi,Enver Bahadõr
Caddesi,Okyanus Soka õn civarõnda bulunan ismi olmayan soka a 5393 Sayõlõ Belediye
Kanununun 18/n maddesi gere i sokak ismi verilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ada Mahallesi,Enver
Bahadõr Caddesi,Okyanus Soka õn civarõnda bulunan ismi olmayan soka a Deniz Sokak ismi
verilmesine,5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 18/n maddesi gere i Meclisçe oybirligi ile karar
verildi.

Karar Tarihi

:01.08.2016

Karar Numarasõ

: 107

Belediyemiz Meclisinin 2016 yõlõ A ustos ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin 3. Maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 29.06.2016 tarih ve
31105704/2441 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi,Enver Bahadõr Caddesi ve
Okyanus Soka õn civarõnda bulunan ismi olmayan soka a 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 18/n
maddesi gere i sokak ismi verilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ada Mahallesi,Enver
Bahadõr Caddesi ve Okyanus Soka õn civarõnda bulunan ismi olmayan soka a DenizYõldõzõ
Sokak ismi verilmesine,5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 18/n maddesi gere i Meclisçe
oybirligi ile karar verildi.
Karar Tarihi

:01.08.2016

Karar Numarasõ

: 108

Belediyemiz Meclisinin 2016 yõlõ A ustos ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin 4. Maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 12.07.2016 tarih ve
31105704/2530 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Osmaniye Köyü, 121 ada,6 nolu parselin “
mam Hatip Lisesi” olarak imara açõlabilmesi için ön izin verilmesi talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Osmaniye Köyü, 121 ada,
6 nolu parselin “ mam Hatip Lisesi” olarak kullanõlmasõ için imara açõlmasõ talebi ile ilgili,
a a õda sõralanan artlarõn yerine getirilmesi kaydõyla ön izin kararõ verilmesine Meclisçe
oybirli i ile karar verildi.
1- lgili Kamu kurum ve kurulu larõndan görü alõnmasõ, 2Jeolojik ve Jeoteknik raporlarõn hazõrlanmasõ,
3- Jeolojik ve Jeoteknik raporlarõndaki önlemlerin imar planlarõna ve plan
hükümlerine i letilmesi.

Karar Tarihi

:01.08.2016

Karar Numarasõ

: 109

Belediyemiz Meclisinin 2016 yõlõ A ustos ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin 5. Maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 12.07.2016 tarih ve
31105704/2531 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi, 33 Pafta, 100 ada, 122 nolu
parselde “Lise ve Rehberlik Ara tõrma Merkezi ” olarak plan de i ikli i yapõlmasõ talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ada Mahallesi, 33 Pafta,
100 ada, 122 nolu parselde “Lise ve Rehberlik Ara tõrma Merkezi ” olarak plan de i ikli i
yapõlmasõ talebinin kamu yararõna oldu u görüldü ünden,hazõrlanan U P-1702,66 nolu 1/1000
ölçekli Uygulama imar planõ tadilatõnõn, 3194 Sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi gere i
onaylanmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

:01.08.2016

Karar Numarasõ

: 110

Belediyemiz Meclisinin 2016 yõlõ A ustos ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin 6. Maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 12.07.2016 tarih ve
31105704/2532 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Osmaniye Köyü, 121 ada, 16 nolu parselin
“Spor Lisesi” olarak imara açõlabilmesi için ön izin verilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Osmaniye Köyü, 121
ada, 16 nolu parselin “Spor Lisesi” olarak imara açõlabilmesi için ön izin verilmesi talebi ile ilgili
olarak a a õda sõralanan artlarõn yerine getirilmesi kaydõyla ön izin kararõ verilmesine Meclisçe
oybirli i ile karar verildi.
1- lgili Kamu kurum ve kurulu larõndan görü alõnmasõ, 2Jeolojik ve Jeoteknik raporlarõn hazõrlanmasõ,
3- Jeolojik ve Jeoteknik raporlarõndaki önlemlerin imar planlarõna ve plan
hükümlerine i letilmesi.

Karar Tarihi

:01.08.2016

Karar Numarasõ

: 111

Belediyemiz Meclisinin 2016 yõlõ A ustos ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin 7. maddesinde yer alan Destek Hizmetleri Müdürlü ünün 27.07.2016 tarih ve
90714996/159 sayõlõ teklifi ile, Sinop l Sa lõk Müdürlü ünün 15.07.2016 tarih ve 301.99
sayõlõ yazõsõ ile,Demirba larõna kayõtlõ 2006 model 57 AV 625 ve
57 AV 626 plakalõ
ambulans vasfõnõ yitirmi iki adet aracõn Sinop Belediyesine devir edilmesi talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Sinop l Sa lõk Müdürlü üne ait 2006
model 57 AV 625 ve
57 AV 626 plakalõ 2 adet vasfõnõ yitirmi ambulans aracõn
Belediyemize devir edilmesi talebinin kabulüne Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi

:01.08.2016

Karar Numarasõ

: 112

Belediyemiz Meclisinin 2016 yõlõ A ustos ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin 8. maddesinde yer alan Zabõta Müdürlü ünün 28.07.2016 tarih ve 59468105/533
sayõlõ teklifi ile, Belediyemize 01.07.2016 tarih ve 1890 sayõlõ dilekçe ile müracaat eden
Ahmet GÜLEN adlõ vatanda õmõzõn Akliman Mevkiine Taksi Dura õ açma talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Belediyemize 01.07.2016 tarih ve 1890
sayõlõ dilekçe ile müracaat eden Ahmet GÜLEN adlõ vatanda õmõzõn, limiz Merkez Akliman
Mevkiinde Taksi Dura õ açõlmasõ talebi ile ilgili olarak , mar ve ehircilik Müdürlü ü
tarafõndan açõlmasõ dü ünülen yerle ilgili detaylõ incelemenin yapõldõktan sonra konunun
Meclisçe yeniden görü ülmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.

Karar Tarihi

:01.08.2016

Karar Numarasõ

: 113

Belediyemiz Meclisinin 2016 yõlõ A ustos ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündem dõ õ olarak
görü ülmesi kabul edilen mar ve ehircilik Müdürlü ünün 01.08.2016 tarih ve
31105704/2744 sayõlõ teklifi,
Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen mar ve ehircilik
Müdürlü ünün 01.08.2016 tarih ve 31105704/2757 sayõlõ teklifi,
Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen mar ve ehircilik
Müdürlü ünün 01.08.2016 tarih ve 31105704/2743 sayõlõ teklifi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul
edilen mar ve ehircilik Müdürlü ünün
01.08.2016 tarih ve 31105704/2744 sayõlõ
teklifinin,
Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen mar ve ehircilik
Müdürlü ünün 01.08.2016 tarih ve 31105704/2757 sayõlõ teklifinin mar Komisyonuna
havale edilmesine ve 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 24.maddesi gere i Komisyon
tarafõndan hazõrlanacak raporun Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda görü ülmesine,
Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen mar ve ehircilik
Müdürlü ünün 01.08.2016 tarih ve 31105704/2743 sayõlõ teklifinin mar Komisyonuna havale
edilmesine ve 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 24. maddesi gere i komisyon tarafõndan
hazõrlanacak raporun Meclis süresi içerisinde görü ülerek karara ba lanmasõna Meclisçe oy birli i
ile karar verildi.
Karar Tarihi

:02.08.2016

Karar Numarasõ

: 114

Belediyemiz Meclisinin 2016 yõlõ A ustos ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen Ak Parti Grup Ba kan Vekili Mustafa
KEKL K’in Meclis Ba kanlõ õna sundu u dilekçe ile, limizin yeni yapõlan 1/5000 Ölçekli
Nazõm ve 1/1000 Uygulama imar planlarõnda gerekli incelemeleri yapabilmek için planlarõn dijital
ortamda Ak Parti Grubuna verilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: DÖRT-E Planlama
Ara tõrma,Danõ manlõk n aat ve Mühendislik Hizmetleri Limited irketi tarafõndan
hazõrlanan Sinop li Merkez lave + Revizyon 1/5000 Ölçekli Nazõm ve 1/1000 Ölçekli
Uygulama mar Planlarõna ili kin dijital verilerin verilmesi talebi ile ilgili olarak Meclisçe
yapõlan de erlendirmede,planlarõn incelenebilmesi için Meclis Salonunun talep sahiplerine
tahsis edilmesi, mar ve ehircilik Müdürlü ünden konu ile ilgili personel temin edilmesi ve
söz konusu planlara ili kin her türlü bilgi ve belgenin ilgililere sunulmasõna Meclisçe oybirli i
ile karar verildi.

Karar Tarihi

:02.08.2016

Karar Numarasõ

: 115

Belediyemiz Meclisinin 2016 yõlõ A ustos ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen mar ve ehircilik Müdürlü ünün 02.08.2016 tarih
ve 31105704/2760 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Yeni Mahalle,194 ada, 52 nolu parsel üzerinde
6.50 X 6.50 = 42.25 m2.lik alana beton kö k tipi trafo konulmasõna yönelik,plan tadilatõ
yapõlabilmesi için ön izin verilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Yeni Mahalle,194 ada,
53 nolu ta õnmaz üzerine daha önceden tesis edilmi olan direk tipi trafonun yetersiz
kalmasõndan dolayõ abonelere sa lõklõ ve kaliteli enerji sunulamadõ õ,bu nedenle mevcut
dire in demontaj edilmesine ve 194 ada, 52 nolu parsel üzerinde 6.50 X 6.50 = 42.25 m2.lik
alana beton kö k tipi trafo konulmasõna yönelik,plan tadilatõ yapõlabilmesi için ön izin kararõ
verilmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi
Karar Tarihi

:04.08.2016

Karar Numarasõ

: 116

Belediyemiz Meclisinin 2016 yõlõ A ustos ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündem dõ õ olarak görü ülmesi kabul edilen mar ve ehircilik Müdürlü ünün 01.08.2016
tarih ve 31105704/2743 sayõlõ teklifi ile,DÖRT-E planlama Ara trõma,Danõ manlõk n aat ve
Mühendislik Hizmetleri Limited irketi tarafõndan hazõrlanan Sinop li Merkez lave +
Revizyon 1/5000 Ölçekli Nazõm ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planlarõnõn onaylanmasõ talebi
Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: DÖRT-E planlama
Ara trõma,Danõ manlõk n aat ve Mühendislik Hizmetleri Limited irketi tarafõndan
hazõrlanan Sinop li Merkez lave + Revizyon imar planlarõ ile ilgili olarak Meclisçe yapõlan
incelemede , söz konusu planlarõn 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planõ Hükümlerine uygun
olarak hazõrlandõ õ anla õldõ õndan,16 adet N P : 20992 Plan lem Numaralõ, 1/5000 Ölçekli
Nazõm ve 110 adet U P: 20993 Plan i lem Numaralõ 1/1000 Ölçekli Uygulama mar
Planlarõnõn 3194 Sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi gere i onaylanmasõna Meclisçe
oybirlyi i ile karar verildi.

