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ARALIK/2022 DÖNEMİ 

MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 

Toplantı Tarihi        06.12.2022 

Birleşim 1 

Oturum 1 

Katılmayan Üyeler Gözde ATASOY KOÇ, Neşe AY ve Sabri SELİM 
 

Gündem Karar No Karar Özeti 

1 2022/507 

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Ek Gelir ve Gider Bütçesinin incelenmek 

üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporunun 2.oturumda görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.   

2 2022/508 

İlçemizin Kaşüstü Mahallesinde 244 ada 30 nolu parsel ile alakalı  

hazırlanan imar planı değişiklik  teklifinin uygun görüldüğüne dair İmar 

Komisyonunun 07.11.2022 tarih ve 417 nolu raporunun komisyondan 

geldiği şekliyle aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

3 2022/509 

İlçemizin Sancak Mahallesi 738 ada 22,24 ve 35 nolu parseller ile 261 ada  1 

ve 10 nolu  parseller üzerinde hazırlanan  uygulama imar planı değişiklik 

teklifinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunun 08.11.2022 tarih ve 

418 nolu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulüne oybirliği 

ile karar verildi.   

4 2022/510 

İlçemizin Kaşüstü Mahallesinde 368 ada 3 nolu parselinin doğusunda ve 

yine 363 ada 1 nolu parselinin kuzey doğusunda yer alan, açık Pazar yeri 

olarak kullanılan alanımızın güneyinde yer alan park alanımızın yaklaşık 

600 m2’lik kısmının Kamu Hizmet Alanı olarak planlanması amaçlı 

hazırlanan imar planı değişikliği için öneri kararı alınmasının uygun 

görüldüğüne dair İmar Komisyonunun 09.11.2022 tarih ve 419 nolu 

raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulüne oybirliği ile karar 

verildi.   

5 2022/511 

İlçemizin Kaşüstü Mahallesinde 358 ada 1 nolu parselin güney batısında yer 

alan kamuya terki yapılmış olan park alanı ve Belediye Hizmet Alanını da 

içerisine alan kısmın Kamu Hizmet Alanı olarak planlanması için hazırlanan 

imar planı değişiklik teklifi amaçlı öneri kararı alınmasının uygun 

görüldüğüne dair İmar Komisyonunun 10.11.2022 tarih ve 420 nolu 

raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulüne oybirliği ile karar 

verildi. 
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6 2022/512 

Belediyemizin Merkez Mahalleleri ve Kaşüstü Mahallesi revizyon + ilave 

uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması amaçlı öneri 

kararı alınması teklifinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunun 

07.11.2022 tarih ve 416 nolu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen 

kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

7 2022/513 

İlçemizin Çınarlı Mahallesinde 411 ada 74 nolu parsel ile alakalı hazırlanan 

imar planı değişiklik teklifinin uygun görüldüğüne dair İmar 

Komisyonunun 11.11.2022 tarih ve 421 nolu raporunun komisyondan 

geldiği şekliyle aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.   

8 2022/514 

İlçemizin Namıkkemal Mahallesi 1127 ada 18,19 ve 20 nolu parsellerle 

ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifinin uygun 

görüldüğüne dair İmar Komisyonunun 11.11.2022 tarih ve 422 nolu 

raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulüne oybirliği ile karar 

verildi. 

9 2022/515 

Belediyemizin “Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları 

Yönetmeliğinin” uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 

08.11.2022 tarih ve 25 nolu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen 

kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

10 2022/516 

İlçemizin Gürsel Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait olan 1022 ada 1 

nolu parselde yap-işlet-devret modeliyle yapılan tesis ve parseli ile ilgili 

durumun ne şekilde değerlendirilebileceği hakkındaki konunun kısmına 

iadesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 

09.11.2022 tarih ve 26 nolu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen 

kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. 

11 2022/517 

İlçemizin Sancak Mahallesinde 1166 ada 1,2 ve 5 nolu parsellerle ilgili 

1/1000’lik uygulama imar planı değişiklik teklifinin incelenmek üzere İmar 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

12 2022/518 

İlçemizin Oymalı Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 147 ada 1 

nolu parsele kayıtlı taşınmazın cenaze işlerinde(şadırvan, cenaze namazı 

kılma alanı v.b.) kullanılmak üzere Trabzon Büyükşehir Belediyesine 

devredilmesi ile ilgili 21.11.2022 tarih ve E-20139924-869-97145 sayılı 

talebin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 

oybirliği ile karar verildi. 

13 2022/519 

Belediyemizin münhal durumdaki norm kadro derece değişikliklerinin 

incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği 

ile karar verildi. 


