Sinop Belediye

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı.

Meclisini

ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL-

Teşkil edenlerin

Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN –Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel NALLIOĞLU -Osman
ONUR - Aysun ÖZSÖNMEZ-Oktay TÜRKOĞLU-Avniye ARSLAN-Ali GÜNDOĞDUAbidin GÜNÖZ - Şefik LAFÇI - Müge ÜSTÜN ONUR.

Adı ve Soyadı

Karar tarihi :04.01.2016

Karar Numarası :1

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 1.maddesinde
yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2015 tarih ve 31105704/3990 sayılı teklifi ile, İlimiz
Merkez Ada Mahallesi,100 ada,8 nolu parselin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli ilave imar planı
ve plan değişikliğinin onaylanması talebi Meclisce incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: İlimiz Merkez Ada Mahallesi,100 ada,8 nolu parsel için
hazırlanan PİN: NİP-1705,23 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile PİN: UİP1702,52 plan işlem numaralı uyglama imar planlarının çevre adalarına uygun olarak hazırlanmadığı
anlaşıldığından, söz konusu plan tadilatının onaylanması ve ilave imar planı yapılması talebinin
reddine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Karar tarihi :04.01.2016

Karar Numarası :2

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 2.maddesinde
yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2015 tarih ve 31105704/3991 sayılı teklifi ile, İlimiz
Merkez Gelincik Mahallesi 304 adanın civarında bina tipi trafo konulması için izin verilmesi talebi
Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: İlimiz Merkez Gelincik Mahallesi 111 ve 112 nolu
sokaklar mevkiinde trafoların yetersiz kalması nedeni ile, 8 x 4 = 32 mt. ebatlarında ekli planda
gösterilen alana bina tip trafo konulması için ön izin verilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Karar tarihi :04.01.2016

Karar Numarası :3

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 3..maddesinde
yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2015 tarih ve 31105704/4043 sayılı teklifi ile, İlimiz
Merkez Kefevi Mahallesi,151 ada, 200 nolu parselde plan tadilatı yapılması talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: İlimiz Merkez Kefevi Mahallesi,151 ada, 200
nolu parselde ve civarında daha önceki dönemlerde yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde
uygulamasına ilişkin plan tadilatları,Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun
görülmemiş olması,200 nolu parselde daha önce alındığı belirtilen Meclis Kararı ile ilgili imar planı
tadilatlarının hazırlanmaması ve ilana çıkmaması,ayrıca söz konusu parsel ve civarının III. derece
Arkeolojik ve Kentsel Sit alanı olması nedeni ile plan tadilatı yapılması talebinin reddine Meclisçe
oybirliği ile karar verildi.
Karar tarihi :04.01.2016

Karar Numarası :4

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 4.maddesinde
yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2015 tarih ve 31105704/3992 sayılı teklifi ile, İlimiz
Merkez Ada Mahallesi,100 ada,22,59 ve 60 nolu parsellerde ekli plandaki gibi yolun genişletilmesi
yönünde plan tadilatı yapılması talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: İlimiz Merkez Ada Mahallesi,100 ada, 22, 59 ve 60
nolu parsellerde ekli planda hazırlanan ve PİN: UİP- 1702,56 plan işlem numaralı plan tadilatının,
uygulamaya giren parsellerin muvafakatının bulunmaması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin
26.maddesinin 1. Fıkrasına ve 5 a bendine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından,plan tadilatı yapılması
talebinin reddine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Karar tarihi :04.01.2016

Karar Numarası :5

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 5.maddesinde
yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.12.2015 tarih ve 31105704/4112 sayılı teklifi ile,
02.12.205 tarih ve 3140 Sayılı Belediyemize dilekçe veren Muhtar Yavuz GÜL ve azaları,1 nolu Sokağa
veya bir bölümüne Muhtar Remzi Sokak ismi verilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: 02.12.205 tarih ve 3140 Sayılı Belediyemize
dilekçe veren Muhtar Yavuz GÜL ve azaları, İlimiz Merkez Kefevi (İncedayı) Mahallesinde 1 nolu
Sokağa veya bir bölümüne Muhtar Remzi Sokak ismi verilmesini talepetmektedir.
Konuya ilişkin Meclisçe yapılan değerlendirmede, adı geçen kişinin toplumda
tanınmış biri olduğunu ancak, değiştirilmesi istenen Sokağın isminin Ulusal Adres Veri Tabanında
kayıtlı olduğu, değiştirilmesi halinde çeşitli aksaklıklara neden olacağı düşünüldüğünden,talebin
reddine Meclisçe oybirliği ile karar verildi
Karar tarihi :04.01.2016

Karar Numarası :6

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin
6.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.12.2015 tarih ve 31105704/4112 sayılı
teklifi ile,İlimiz Merkez Meydankapı Mahallesi ,7 pafta,144 ada,26 nolu parselde,1/1000 ölçekli
uygulama imar planı yapılması talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: İlimiz Merkez Meydankapı Mahallesi 7 pafta, 144
ada, 26 nolu parselde bulunan taşınmazın imar planı ve ruhsatı Samsun 1. İdare Mahkemesinin
2014/1070 Esas no: 2015/429 karar nolu kararı ile iptal edildiğinden, söz konusu taşınmaz plansız
konuma gelmiştir.
05/05/2015 tarih ve 86 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, söz konusu parselde İmar ve
şehircilik Müdürlüğünce yeni bir plan hazırlanması kararı verilmiştir. Bu arada Samsun 1. İdare
Mahkemesinin 2014/1070 Esas No, 2015/429 karar nolu kararına karşı Danıştay’a dava açılmış olup,
söz konusu yerle ilgili Belediye Meclisinin 06/07/2015 tarih ve 103 sayılı kararı ile Danıştay kararının
gelmesinden sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Danıştay 6. Dairesinin 2015/4215 Esas no; 2015/5305 karar nolu kararı ile Samsun 1.
İdare Mahkemesine verilen 31/03/2015 tarihli E: 2014/1070, K. 2015/429 karar ile dayandığı gerekçe
hukuk ve usulüne uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin
reddi ile anılan kararın onaylanmasına karar verilmiştir.
Ayrıca Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğünce Danıştay’ın vermiş olduğu bu karara
karşın Danıştay’a kararı düzeltmek talebinde bulunulmuştur. Söz konusu parsel plansız konumda
bulunduğundan üst ölçekli planlara uygun olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından imar planı
hazırlanmasına 03/11/2015 tarih ve 157 sayılı Belediye Meclis kararı ile karar verilmiştir.
Bu nedenle,İlimiz Merkez Meydankapı Mahallesi 144 ada, 26 nolu parselde 03.11.2015
tarih ve 157 sayılı Meclis Kararına istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak
hazırlanan PİN:UİP-16333 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 3194 sayılı İmar
Kanununun 8/b maddesi gereği onaylanmasına Meclisçe oybirliği ile kararverildi.
Karar tarihi :04.01.2016

Karar Numarası :7

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündem dışı olarak
görüşülmesi kabul edilen 04.01.2016 tarih ve 15 sayılı teklifi ile, 08.12.2015 tarih ve 174 sayılı
Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına
askı süresi içerisinde yapılan itiraz talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: Belediye Meclisince alınan 08.12.2015 tarih ve 174
sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar

Planlarına Angel Restaurant Otel Yat İşletmeleri Turizm Tic.A.Ş. tarafından, 04.01.2016 tarih ve 03
sayılı dilekçe askı süresi içinde itiraz edilmiştir.
İtiraza ilişkin ilgi yazıda belirtilen konular ve gerekçeleri, 08.12.2015 tarih ve 174 sayılı
Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planının bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından ve yapılan bu plan
değişikliğinde kamu yararı olduğu görüldüğünden, 08.12.2015 tarih ve 174 sayılı Meclis Kararına
yapılan itirazın reddine ve kararın aynen uygulanmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi

Karar tarihi :04.01.2016

Karar Numarası :8

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 7.maddesinde
yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2015 tarih ve 65370390/734 sayılı teklifi ile,
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre,2016 yılında 8.Derece Avukat kadrosunda Kısmi
Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmesi düşünülen Gamze KORKMAZ’ın net ücretinin
belirlenebilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine
göre,2016 yılında 8.Derece Avukat kadrosunda Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam
edilmesi düşünülen Gamze KORKMAZ’ın net ücretinin 1.181,00.-TL. olarak belirlenmesine Meclisçe
oybirliği ile karar verildi.
Karar tarihi :04.01.2016

Karar Numarası :9

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 8.maddesinde
yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.12.2015 tarih ve 65370390/735 sayılı teklifi ile,
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre, 2016 yılında 8.derece Kimyager kadrosunda
Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmesi düşünülen Hakan TÜTÜNCÜ’nün net
ücretinin belirlenebilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre
2016 yılında 8. Derece Kimyager kadrosunda çalıştırılması düşünülen Hakan TÜTÜNCÜ’nün Tam
Zamanlı Sözleşmeli personel olarak 2016 yılı için net ücretinin 1.798,00.-TL. olarak belirlenmesine
Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Karar tarihi :04.01.2016

Karar Numarası :10

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 9.maddesinde
yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.12.2015 tarih ve 65370390/304 sayılı teklifi ile,

Belediyemizde çalışan 7 özürlü geçici işçimizin 2016 yılı içerisinde çalıştırılabilmesi için 84 adam/ay
vizesinin onaylanması talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri
Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 22. maddesi gereğince, Belediyemizde çalışan 7
özürlü daimi geçici işçimizin 2016 yılı içerisinde çalıştırılabilmesi için 84 adam/ay vizesinin
onaylanmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi
Karar tarihi :04.01.2016

Karar Numarası :11

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin
10.maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih ve 10697587/216 sayılı teklifi ile,
Belediyemiz Meclis Başkanı ve Üyelerine 2016 yılında uygulanacak Meclis ve Komisyon toplantılarına
katıldıkları her gün için belirlenecek Hakkı Huzur Ücretinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun
32.maddesi gereği belirlenmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: 5393 sayılı Belediye Kanununun 32 maddesi gereği,
Belediyemiz Meclis Başkanı ve Üyelerine 2016 yılında bir gün için ödenecek hakkı huzur ücretinin
100.00 TL olarak belirlenmesine Meclisçe oy birliği ile karar verildi
Karar tarihi :04.01.2016

Karar Numarası :12

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin
11.maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih ve 10697587/217 sayılı teklifi ile,
Belediyemizin 2016 yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin Hesap ve Kayıt işlemlerinin denetimi için
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereği Denetim Komisyonu Üyelerinin Meclisçe seçilmesi
talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği
Belediyemizin 2016 yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerini denetleyecek
olan Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına Meclisçe oy birliği ile karar verildi.
Yine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri doğrultusunda her siyasi
parti gurubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlaması dikkate alınarak gizli
oyla yapılan seçimlerde Meclis Üyeleri Kamil GÜRBÜZ, Zeynel NALLIOĞLU, Şefik LAFÇI, Aysun
ÖZSÖNMEZ ve Ayten KESKİN 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 15’er oy alarak Denetim Komisyonu
üyeliklerine seçildiler.

Karar tarihi :04.01.2016

Karar Numarası :13

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında
Gündemin
12.maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih ve 10697587/218 sayılı teklifi ile,
Belediyemiz hizmetlerinin (yol, su,temizlik, ulaşım gibi) araç ve gereçlerimizle birlikte mücavir alanlara
verilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (t) bendi gereği Meclisçe karar
alınması talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (t)
bendi gereği, Belediyemiz Hizmetlerinin 2016 yılında da (yol,su,temizlik,ulaşım gibi) araç ve
gereçlerimizle birlikte mücavir alanlara da verilmesine Meclisçe oy birliği ile karar verildi.
Karar tarihi :04.01.2016

Karar Numarası :14

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin
13.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih ve 31105704/4447 sayılı
teklifi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: Gündemin 13.maddesinde yer alan İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih ve 31105704/4447 sayılı teklifinin İmar Komisyonuna
havale edilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği komisyon tarafından
hazırlanacak raporun Şubat ayı Meclis toplantısında görüşülmesine Meclisçe oy birliği ile karar verildi
Karar tarihi :05.01.2016

Karar Numarası :15

Belediyemiz Meclisinin 2016
yılı
Ocak
ayı
Meclis
Toplantısında
Gündemin 14.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih ve
31105704/4448 sayılı teklifi,
Gündemin 16.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih
ve 31105704/4450 sayılı teklifi,
Gündemin 17.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih
ve 31105704/4451 sayılı teklifi,
Gündem dışı olarak görüşülmesi kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
04.01.2016 tarih ve 31105704/16 sayılı teklifi,

Gündem dışı olarak görüşülmesi kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
04.01.2016 tarih ve 31105704/17 sayılı teklifi Meclisçeincelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: Gündemin 14.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih ve 31105704/4448 sayılıteklifinin,
Gündemin 16.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih
ve 31105704/4450 sayılı teklifinin,
Gündemin 17.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih
ve 31105704/4451 sayılı teklifinin,
Gündem dışı olarak görüşülmesi kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
04.01.2016 tarih ve 31105704/16 sayılı teklifinin,
Gündem dışı olarak görüşülmesi kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
04.01.2016 tarih ve 31105704/17 sayılı teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 24. maddesi gereği komisyon tarafından hazırlanacak raporun Şubat ayı Meclis
toplantısında görüşülmesine Meclisçe oy birliği ile karar verildi.
Karar tarihi :05.01.2016

Karar Numarası :16

Belediyemiz Meclisinin 2016
yılı
Ocak
ayı
Meclis
Toplantısında
Gündemin 15.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.12.2015 tarih ve
31105704/4449 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez, Ada Mahallesinin ikiye ayrılması talebi Meclisçe
incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: İlimiz Merkezi, Gelincik, Kaleyazısı, Camikebir,
Meydankapı, İncedayı, Kefevi, Yeni Mahalle ve Ada olmak üzere toplam 8 adet Mahalleden
oluşmaktadır. İş bu Mahallelerden yüzölçüm ve nüfus olarak en büyük Mahalle Ada Mahallesidir.
Bahse konu Mahallenin alanının büyük olması nedeniyle de bu Mahallede yapı ve nüfus yoğunluğu
diğer Mahallere nazaran çok fazladır.
Ada Mahallesi muhtarlığı tarafından Belediyemize verilen dilekçede Ada Mahallesinin
ikiye ayrılması ve iki adet Mahalleye bölünmesi talep edilmektedir. Bu kapsamda Ada Mahallesi
muhtarı ve azaları ile yapılan görüşmeler neticesinde;
İlimiz Ada Mahallesi yüzölçüm olarak (imarlı ve imarsız alanlar) diğer Mahallelerden
daha büyük bir alana sahip olması, yeni yapılaşmaların yoğun olmasından dolayı bu Mahallede
ikamet eden nüfusta gün geçtikçe daha da arttığı.

Buna bağlı olarak özellikle Ada Mahallesine yeni taşınan veya adres değiştiren
vatandaşların tespit edilmesi ve ilgili kuruma bildirilmesinde zorlukyaşandığı,
Ayrıca Ada Mahallesinde Cadde ve Sokakların çok olması nedeniyle resmi anlamda
Posta hizmetlerinin yürütülmesinde ve buna bağlı olarak ta resmi tebligatların vatandaşlara
ulaştırılmasında sıkıntılar yaşanmakta ve vatandaşların bilgilendirilmesigeciktiği,
Özellikle seçime hazırlık döneminde seçmen kütüklerinin güncellenmesi ve seçmen bilgi
formlarının seçmenlere gününde ulaştırılmasında geç kalındığı,
İlimiz Ada Mahallesinde ikamet edipte yardıma muhtaç ailelerin yerinde tespit edilmesi
gerektiğinden bu işlerin yapılması zaman almakta ve ilgili kuruma bildirilmesi gecikmekte olduğundan
yardıma muhtaç vatandaşlarımızın sıkıntıları zamanında giderilemediğianlaşılmaktadır.
Ayrıca Belediyemizce yapılan incelemeler neticesinde hazırlanan gerekçe raporunda, Ada
Mahallesinin İlimiz en çok yapılaşmaya müsait imarlı alanlara sahip olması yeni yapılaşmalar ve bunun
yanında kaçak inşaatlarda yapılmakta olduğundan bu inşaatların kontrol edilmesi her ne kadar
Belediyemizce yapılmakta ise de konu ile ilgili olarak muhtarlık tarafından da Belediyemize bilgi
verilmesi gerekmektedir. Ancak muhtarlığın bu konuda iş yoğunluğu açısından yetersiz kaldığı, Ada
Mahallesinde cadde ve sokakların diğer mahallelere nazaran çok olması nedeniyle bu Cadde ve
sokaklardaki alt ve üst yapılarda meydana gelen arızaların anında tespit edilmesi her zaman
Belediyemizce mümkün olmadığında ilgili muhtarlık tarafından konu ile ilgili olarak Belediyemize
yardımcı olunması gerekirken Ada Mahallesi sınırlarının geniş olması nedeniyle muhtarlığın yetersiz
kaldığı belirlenmiş olması nedeniyle hem muhtarlık hem de Belediye hizmetlerinin vatandaşlara daha
hızlı ve sağlıklı ulaştırılması için Ada Mahallesinin iki ayrı Mahalleye ayrılmasında fayda olacağı
kanaatindeyiz.
Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı,ekli plan ve koordinat ölçülerine göre Ada
Mahallesinin, Enver Bahadır Caddesi ile Tekinoğlu Sokağın birleştiği noktadan Tekinoğlu sokak
istikametine devam edip Yakamoz Caddesini dikey yönde keserek Şahin Sokağa,Şahin Sokaktan yukarı
devam etmek üzere Kartal Caddesine,Kartal Caddesi ile Şahin Sokağın birleştiği noktadan sola
dönerek 206 nolu sokak istikametine devam edilip oradan da 316 ada 299 ile 316 ada 272 nolu
parseller arasında bulunan 10 mt.lik yola ve bu yoldan da Okullar Caddesine,Okullar Caddesine
ulaştıktan sonra sağa devam ederek Askeri Lojmanlar önünde bulunan yol istikametine ,aynı
istikametten Boztepe-Radar Yolu tarafına devam edilmesi ( Roketsan ve Köpek Çiftliği önündeki yol)
ve devamında ise karakum istikametinden gelen sis düdüğü yolu ile şehir mezarlığı istikametine giden
yolun kesiştiği yolla birleşmesi ve bu birleşim noktasından deniz feneri tarafında bulunan ve tepeye
giden toprak yolun batısından direk denize ulaşılması ile yukarıda güzergahı çizilen alanın karakum
tarafı kısmında kalan bölümün Zeytinlik Mahallesi, adında,5393 Sayılı Belediye Kanununun
9.maddesine istinaden müstakil Mahalle kurulmasına,diğer kısımların adının ise Ada Mahallesi olarak
kalmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

