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T.C.
AKÇAABAT BELEDİYESi

Belediye Meclisi

: O3l||l2022
:l0
:3
:1
: 56l
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi 1/l0OO ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/0912022 tarihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik
Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş
olup. 5l3 sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarını
tamamlayıp raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştuı.

UİP-6ı570tı6 plan işlem numaralı Trabzon iüi, Akçaabat ilçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölçekIi Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l00O ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Derecik
Mahallesi, |07 ada 37 numaralı parsele yapılan l numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile bir
kısmı plan onama srnın dışında kalan parselde diizenlenen paık alanı ve 7 metrelik imar yolunun
kaldınlması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; eski imar ptanındaki istikameti dikkate alınarak
parselde diizenlenen itiraza konu 7 metrelik imar yolunun daraltılması, ötelenmesi veya kapatılmasının
ulaşım kurgusunda süreklilik ve erişebilirlik imkanlarını zafiyete uğratarak ada geometrisinin
bozulmasına yol açacağı, planın uygulama imkan ve kabiliyetini ortadan kaldıracak mahiyette olması
nedeniyle itirazın uygun olmadığı, ancak bir kısmı plan onııma sının dışında kalan, plan onama sınırı
içerisinde kalan kısmının tamamı mezarlık alanı, park alanı ve 7 metrelik imar yolu olarak planlanan
parselde özel mülkiyet sahiplerinin yaşayacağı mağduriyet ve kamuya getireceği külfet nedeniyle
yaşanacak sorunlarrn giderilmesine yönelik olaıak taşınmazın park alanı olarak düzenlenen kısmında
çevre yapılaşma koşullarına uygun olarak 7 metrelik imar yolu ve TAKS:0,30 KAKS: 0.60 2 kat
yapılaşma koşullannda Ayrık Nizam Yerleşik Konut Alanı olarak planlanmasına yönelik yapılan

lceklidüzenlemenin l/5000 ö nazım imar nlanında da değisiklik vanılması sartıvla ekli planda
düzenlenmiş şekliyle gyglg;E mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022
tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l7.05.2022 tarih ve 284 sayılı
kararları ile onaylanan UİP-6l570ll6 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8 (b)
maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan l numaralı itirazın İmar Komisyonunca mütalaa edildiği
ve düzenlend şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
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:03ll|l2022
:l0
:3
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:562
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Atçaabat Belediye Meclisi'nin 0210912022larihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş otup,5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannı tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-615701t6 plan işlem numaralı Trabzon İti, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine geteği 23.06.2022 ile
23.07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılaıak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabaı İlçesi. Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli
Revizyon Uygutama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, 13 l ada 7 numaralı parsele yapılan 2 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planında
TAKS:0.30 KAKS-0.60 2 kat yapılaşma koşullannda ayrık nizam konut alanı olarak planlanan parselin,
mülga Derecik Belediyesi döneminde inşaat alanı arışı yapılmadan kat adedi artınlarak 3 kat olarak
verildiği ifade edilen yapılaşma koşullanna yönelik düzenleme yapılarak kat sayısının 3 kata çıkarılması
talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; söz konusu alanda kat adedini arttırmaya yönelik
talebin yükseklik bölgelemesi kapsamında plan ile belirlenen kat rejimine aykırı kent siluetini olumsuz
etkileyecek yapılaşmaya sebep olarak plan bütünlüğünü bozacağı değerlendirildiğinden yapılan itirazın
uvqun olmadığı. ancak itiraza konu parselin yerleşik konut alanı olarak planlanan kısmında doğu
yönünde komşu 13l ada 8 nolu parselle tevhitli duruma düşmesi nedeniyle yaşanabilecek sıkıntıların
giderilmesine yönelik, planın uygulama imkan ve kabiliyetini arttıracak mahiyette tevhit şartını ortadan
kaldırarak 7 metrelik imar volunun 1/5000 ölcekli nazım imar planında da de ğişiklik vaıı ılması şartıyla
ekli planda düzenlenmiş şekliyle uvqun olacağı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UİP-6l57Ol l6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulamİ İmar Ptanına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yap,lan 1 numarah itirazın İmar
Komisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
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T.C.
AKÇAABAT BELEDiYESi

BeIediye Meclisi

| 03ll|l2022
:l0
:3
:l
:563
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l000 ötçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0210912022 talih|ıi toplanhsında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,513
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannr tamamlayıp ,upo-n,
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6I570116 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi 1/1000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Betediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayıh
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı karaıları ile
onaylanarak diizenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmaı Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili mütarlık
bilgilendirilmiştir.
Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İ[i, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/100O ölçekli Revizyon
Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlaıdan; Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi, İ33
ada 4 numaralı parsele yapılan 3 numaralı itiraz. ile söz konusu imar planı ile ticaret+konut alan| (TİCK)
ve 7 metrelik imar yolu olarak planlanan parselden geçen 7 metrelik imaı yolunun kaldınlması talep
edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede itiraza konu parselde eski plana göre 7 metrelik
imar Yolu Yönünden yeni plan ile iyileştirme yapılmış olmakla birlikte özeltikle ilçanizde bulunan
derelerin zaman zaman taşkınlara yol açtığı, can ve mal kayıplanna neden olabileceği gerekçesi ile
planlaına çalışnraları nda kuru-sulu dere aynmı yapılmaksızın, alan_ın jeolojik yapısı, topoğrafyası, mevcut
dokusu ile
ve gerekli
olacağı, bu
edilmiştir.

dere hatl arlnln yakın çevreleri de göz önüne alınarak planlama ilkesi kapsamında yeşil doku
durumlarda dereye müdahale amaçlı yol olarak planlanmasının daha doğru bir yaklaşım
kapsamda itiraza konu 7 metrelik imar yolunun kaldırılmasının uygun olmadığı mütalaa

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raponı doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Btiytıkşehiİ Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UiP-6l570ll6 İlan-işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahaltesi l/l0OO ölçeİli Revizyon Uygulama İmar planına 3l94
saYrlı imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yuİ,lun jİu."ralı itirazın reddine
oy birliği ile karar verildi.
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| 03llll2022
:10
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: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/1000 ölçek_li Revizyon Uygulama İmar
Plan_ına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022ianilitoplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
saYılı karar ile İmaı Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannılamamluyrp ,upo-r,
MecIis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-61570Il6 plan işlem numaıalı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mıhallesi l/l000
ölçekli Reviryon Uygulama İmır Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 124 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23-07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmİ intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.
Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/lOO0 ölçekli Revizyon
Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Derecik Mahallesi, l07
ada 39 numaralı parsele yapılan 4 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile bir kısmı plan onama
sının dışında kalan parselde düzenlenen 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak konut alanı olarak
düzen]enmesi talep edi lmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; eski imar planındaki istikameti dikkate alınarak
Parselde düzenlenen itiraza konu devamlılığı olan 7 metrelik imar yolunun daraltılması, ötelenmesi veya
kaPatılmasının ulaşım kurgusunda süreklilik ve erişebilirlik imkanlarını zafiyete uğatarak ada
geometrisinin bozulmasına yol açacağı, planın uygulama imkan ve kabitiyetini o(adan kaldıracak
mahiyette olması nedeniyle itirazın uygun olmadığı mütalaa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı karaıları ile onaylanan UiP-6l570l l6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planrna 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yuİ,l- l İ'u.aralı itirazın reddine
oy birliği ile karar veri[di.
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AKÇAABAT BELEDİYESi

Belediye Meclisi

| 03l||12022
:l0
:3
:l
: 565
: Akçaabat llçesi Derecik Mahallesi l/l000 ötçekti Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/0912022 taitrli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı si,irecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannı tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UlP-6t570l l6 plan işlem numaralı Trabzon İli. Aiçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/t000
ölçek|i Revizyon Uygulama İmar PIanı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onay[anarak diizenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.0'7 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabaı İlçesi, Derecik Mahallesi 1/10O0 ötçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Derecik
Mahallesi, l2l ada 5 numaralı parsele yapılan 5 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planrnda bir kısmı
plan onama sınırı dışında kalan parselin doğusunda kuzey-güney istikametli diizenlenen 7 metrelik imar
yolunun kaldınlması talep edilmiştir.

Imar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; parselin doğusunda düzenlenen kuzey-güney
istikametli itiraza konu devamlılığı olan 7 metrelik imar yolunun daraltılması, ötelenmesi veya
kapatılmasının ulaşım kurgusunda süreklilik ve erişebilirlik imkanlarını zafiyete uğratarak ada
geometrisinin bozulmasına yol açıp planın uygulama imkan ve kabiliyetini ortadan kaldıracağından
kaldırılmasının uvgun o|madığı. ancak parselin 10 metrelik imar yoluna cepheli kısmında mevcut
dokudaki kat rejimi ve çewe yapılaşmaya uygun olarak kent siluetinde bütünlük sağlayacak müiyette
yapı ve nüfus yoğunluğu artırılmadan kat adedİnİn artınlarak TAKS:0.20 KAKS:0.60 3 kat yapılaşma
koşullannda Aynk Nizam Konut Alanı olarak düzen-lenmesi ve kırsal karakter özelliği devam eden söz
konusu parseli de kapsayan bölgede imar planında planın uygulama imkan ve kabitiyetinin artırılabilmek
amacıyla parselden geçen 7 metrelik imar yolunun mevcut binalaı dikkate alınarak binalardan
uzaklaştırılarak doğu yönünde ötelenmesi ve plansız alanda kalan kısmında yapılaşma imkanını artıracak
mahiYette güney yöniinde plan onama sınınna bitişik konumdaki çocuk bahçesi alanrnın büyüklüğü
korunarak çocuk bahçesinin doğu yönünde parsel sınınnın plan onaına sının tarafına taşınmas ının l/5000
ölcekli nazım imar plqnında da değisiklik vapılması sartıvla ekli planda di,izenlenmiş şekliyle uvgun
olacağı mütalaa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehiİ Betediyesi
Meclisinin 17.05.2022 taih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UiP-6l570l l6 plan işlem numİralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/lO00 öldkli Revizyon Uygulama İmar planına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askr sürecinde yup,lan İ numaralr itirazın imar
Komisyon edildiği ve düzenlendiği şekIiyte kabulüne oy birliği ile eril
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T.C.
AKÇAABAT BELEDİYESi

Belediye Meclisi

:03lll12022
:l0
:3
:1
: 566
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi 1/1000 öIçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mü[k Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02109/2022 lanhri toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/t000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askr sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannı tamamlayıp rajorunu
Meclis Başkanlığlna sunmuştur.

UIP-6l570t16 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahaltesi t/1000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Mectisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak dtizenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ıle
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/1O00 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Akçaabat llçesi, Derecik Mahaltesi, I3l ada2 numaralı parsele yap ılan 6 numaralı itiraz ile , söz konusu
imar planında tamamı park alanı ve 7 metrelik imar yolu olarak planlanan parselde konut yapımına
elveriŞli alan kalmaması nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilerek park alanının kaldırılarak
düzenlenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; tamamı park alanı ve 7 metrelik imar yolu olarak
Planlanan parselde özel mülkiyet sahiplerinin yaşayacağı mağduriyeı ve kamuya getireceği kütt-et
nedeniYle yaşanacak sorunların giderilmesine yönetik olarak laşınmazın park alanı olarak düzenlenen
kısmında çevre yapılaşma koşullarına uygun olarak 7 metrelik imar yolu ve TAKS:0.30 KAKS: 0.60 2
kat YaPılaŞma koşullannda Ayrık Nizam Yerleşik Konut Alanı olarak planlanmasına yönelik yapılan
düzenlemenin l/5000 ölcekli nazım imar planında da değişiklik yaoılmasr sartrvla ekli planda
düzenlenmiş şekliyle uvqun olacığı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı karaılan ile onaylanan UlP-6l570l l6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, akçaabat İtçesi, Derecik Mahallesi l/l000 öldkli Revizyon Uygulama İmar planına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yup,lun1 numaralı itirazın imar
KomisYonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Osman Nuri

KARAR TARİHi
DÖNEM No
BiRLEŞİM No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

Mahmut AVUŞ
Belediye Başkanı MecI /Katibi

-.--L
Zübeyda KAZAZ

Meclis katibi
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T.C.
AKÇAABAT BELEDiYEsi

Belediye Meclisi

KARAR TARİHİ
DÖNEM No
BİRLEŞİM No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

:0311|12022
:l0
:3
:l
:567
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahatlesi l/lOO0 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02109/2022 taıihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli_Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çaIışmalannı İamamlayıp raporunu
Meclis B?şkanlığına sunmuştur.

UIP-61570116 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahattesi l/l000
ölçekIi Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak diizenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ıle
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l0OO ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Deİecik
Mahal|esi, l l0 ada 5 numarah parsele yaptlan 7 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile bir kısmı
plan onama sının dışında kalan parsel konut alanı, dini tesis alanı ve 5 metrelik imar yolu olarak
planlanmış olup, taşınmazın kuzey yönünden geçen 5 metrelik imar yolu ile mevcut evin giriş imkanının
kalmadığı ifade edilerek yaşanın mağduriyetin giderilerek 5 metrelik imar yolunun kaldırılıp eski
plandaki gibi diizenlenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; parselde planlanan dini tesis alanı ile konut alanı
arasından geçen 5 metrelik imar yoluna tecavüzlü duruma düşen binayı kurtaracak mahiyette planın
uygulama imkan ve kabiliyetini artınlabilmek amacıyla taşınmazın kuzeyinden geçen 5 metrelik imar
yolunun eski plandaki gibi güney yönünde ötelenerek 7 metrelik imar yolu olarak ekli planda düzenlenmiş
şekliyle uvgun olacağı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UiP-6l57Ol l6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l0O0 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı siirecinde yap,üan 7 numaralı itirazın kabulüne
oy birliği ile karar verildi.

oSm Nurl EKi ZnbeydaKAZAZ
Meclis katibi

Mahmut AVUŞ
Belediye Başkanı Meclis katibi



T.C.
AKÇAABAT BELEDiYESİ

Belediye Meclisi
KARARTARİHİ :03tllt2022
DÖNEM No : l0
BiRLEŞiM No :3
OTURUMNO : l
KARAR NO : 568
KONU : Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l OOO ölçekli Revizyon Uygulama İmar

Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.
Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0210912022 tarlhli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahaltesi

l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarını tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanhğına sunmuştur.

UiP-6ı570116 plan işlem numaralı Trabzon iüi, Akçaabat ilçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ötçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 1le
23.07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askr ilanı yapılarak, ilgiti muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi 1/1000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Derecik
Mahallesi, 1l6 ada l3 ve l4 numaralı parsellere yapılan 8 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile
bir kısmı plan onama sınırı dışında kalan parsellerde planlanan çocuk bahçesinin güneyindeki 5 metrelik
imar yolunun mevcuttaki eve çok yakın geçirilmesi ile evin yeterli çekme mesafesi kalmadığı,
taşınmaz lann ortasında düzenlenen çocuk bahçesi ve muhtelif genişlikteki imar yottan nedeniyle kamusal
alan oranının yüksek olduğu ifade edilerek, yaşanan mağduriyetleri giderecek mahiyette DOP oranının
azaltılması ve yolun mevcut evden uzaklaştırılarak bahçe mesafesi artınlacak şekilde yeniden
düzenlenmesi talep edilmişıir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; parselde diizenlenen çocuk bahçesi ve boyunca
devam eden 5 metrelik imar yollan üst ölçek l/5000 planda park olarak planlanan alan içerisinde
düzenlenen yaya yolu olup, park alanlannın yerleşimin barındırdığı nüfus büyüktüğüne göre mevzuatlar
ÇerÇevesinde belirlendiği, kaldınlması veya küçültülmesine ilişkin bir kararın plan kurgusunu,
bütünlüğünü bozarak l/5000 ölçekli nazım imaı planında öngörülen yoğuntuğu artırıcı nitelikte olması
nedeniyle kaldınlmasının uvgun olmadrğı, ancak parsellerin lo metretik imar yoluna cepheli kısmında
mevcut dokudaki kat ğimi ve çevre yapılaşmaya uygun olarak kent siluetinde bütünlük sağlayacak
mahiyette yapı ve nüfus yoğunluğu a(ırılmadan kat adedinin artınlarak TAKS:0.20 KAKS:0.60 3 kat
yapılaşma koşullannda Ayrık Nizam Konut Alanı olarak dtizenlenmesi ve planın uygulama imkan ve
kabiliyetinin artınlabilmek amacı yla mevcut bina dikkate alınarak kuzey yönünde kaydınlarak 7 metrelik
mar yolu olarak yeniden diizenlenmesi ile birlikte kamuya verilen hizmetler yönünde alt bölge merkezi

olması dikkate alınarak bölgeye hizmet veren mezarlarında yer aldığı mevcut caminin alanı ile bütünlük
sağlanarak meydan oluşturmaya yönelik olarak, düzenlemeye tabi ll6 ada l5 nolu parset malikinin
muvafakatı da alınarak l/5000 ölçekli nazım imar planında öngörülen yoğunluk artınlmadan eşdeğer
büyüklükte çocuk bahçesi alanı ve diğer mekansal fonksiyonlann 1/5000 ölçekli nazım imar olanınt]a ılıı
de ğis i kl i k Jıapı l mas ı sarl ıvla ekli planda düzenlenmiş şekliyle uygun olacağı mütalaa edilmi ştirBelediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğruItusunda;Akçaabat Belediye Meclisinin 06 .04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon Büyükşehi r Belediyesi
Meclisinin 17 .05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UİP-6l5701l6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 3l94
sayılı Imar Kan un 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapıIan 8 numaralr itirazın İmar
Komisyonunc edildiği ve dtizenlendiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle

Osman N EKiM ZübeydaKAZAZ
Meclis katibi

ut ÇAVUŞ
Belediye Başkanı eclis katibi

ldi.



T.c.
AKÇAABAT BELEDiYESi

Belediye Meclisi

KARAR TARiHi
DÖNEM No
BİRLEŞİM No
OTURUM No
KARARNo
KoNU

ı 03l||12022
:l0
:3
:l
: 569
: Akçaabat İtçesi Derecik Mahallesi l/l00O ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0 2/09/2022 taihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
saYılr karar i[e İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannılamamlayİp.aporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6l570l t6 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İ[çesi, Derecik Mahallesi 1/1000
ölÇekli Revizyon Uygulıma İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17 .05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi intemet sayiasında
bilgilendirilmiştir.

l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon iıi, Akçaabat Ilçesi, Derecik MahalIesi l/l000 ölçekli
RevizYon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Deİecik
Mahallesi, |0l ada 27 numaralı parsele yapılan 9 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile çocuk
bahÇesi ve 7 metrelik imar yolu olarak planlanan parselin çocuk bahçesi olarak düzenlenen kısmında l976
yılından beri a ile mezarlannın, komşu l0| ada 26 parselde de mevcut mezarlar olduğu ifade edilerek,
mezarlara rastl ayan 7 metrelik yolun kaldırılması ve çocuk bahçesi alanının lonksiyonunun mezarlık
kullanıml ı ağaçlandırılacak alaru olarak yeniden diizenlenmesi talep edilmiştir.

mar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; itiraza konu parsel ve komşu parseldeki mevcut
mezarlar dikkate alınarak, parselin park alanı ve 7 melrelik imar yolu olaıak planlanan kısmının yeniden
düzenlenerek mekansal fonksiyonunun mezarlık amaçlı Ağaçlandınlacak Alan olarak planlanması
l/5000 ölcekli nazım imar planında da değişiklik vaoılması şarlıvla ekli planda düzenlenmiş şekliyle
uvpun olacağı mütalaa edilmi ştır.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Btİytikşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UiP-6157Oı l6 jlan işlem numiralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/lO0O ötçeİti Revizyon Uygulama İmar planrna 3l94
saYılı Imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan 9 numaralı itirazın İmar
KomisYonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birligiyle karar veri[di.

Osman Nuri I] Zübeyda KAZAZ
Meclis katibi

ÇAVUŞ
Belediye Başkanı lis katibi



T.C.
AKÇAABAT BELEDiYEsi

Belediye Meclisi

KARARTARiHi
DÖNEM No
BiRLEŞİM No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

.03llll2022
:ı0
:3
:l
: 570
: Akçaabat Ilçesi Derecik Mahatlesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02109/2022 tarihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş otup,5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannılamamlayİp rajorunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-61570I 16 plan işlem numaralı Trabzon İti, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
öIÇekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Mectisinİn 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ıle
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahatlesi l/l000 iilçekli
Revizyon Uygulama İmaı Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, l30 ada l6 numaralı parsele yapılan t0 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile büyük
kısmı plan onama sının dışında kalan parselde planlanan 5 metrelik imar yo|unun mevcuttaki eve çok
Yakın diizenlenmesi ile evin yeterli çekme mesafesi kalmadığı ifade edilerek yaşanan mağduriyeıleri
giderecek mahiyette 5 metrelik imar yolunun mevcut evden uzaklaştınlarak bahçe mesafesini artıracak
şekilde yeniden di.izenlenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; büytlk kısmı plan onzıma sının dışında kalan
Parselin güney doğusundan geçen 5 metrelik yaya imar yolunun ulaşım kademelenmesi kapsamında
sürektiliği ve eriŞilebilirliği bozulmayacak mahiyette plan uygulama imkan ve kabiliyetinin artırılması
amacıYla mevcut binadan uzaklaştırılarak ada imar hattının parsel sınınna kaydınlması ve 5 metrelik imaı
YaYa Yolunun kaldınlarak yolun sürekliliği korunacak mahiyette 7 metrelik imar yolunun ekli planda
diizenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa ediImiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat BelediYe Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kaıarları ile onaylanan UİP-6l570l l6 plan iştem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ötdkt Revizyon uygulama imar planına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal ast sürecinİe yapı|an l0 numaralı itirazın
kabulüne oy birliği ile karar verildi.

XW-*",
Osman Nuri EK ZnbeydaKAZAZ

Meclis katibi
ut ÇAVUŞ

Belediye Başkanı lis katibi



T.C.
AKÇAABAT BELEDiYEsi

Belediye Meclisi

KARAR TARiHİ
DÖNEM No
BiRLEŞiM No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

ı 03lll12022
:10
:3
:ı
: 571
: Akçaabat İtçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022 taih|i toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahaltesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarınt tamıımlayıp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6l570l 16 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi. Derecik Mahallesi l/l000
ölçekti Rev@on Uygulama İmar Planı Akçaabat Betediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyte 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi intemel sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilaıı süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi 1/l0O0 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Derecik
Mahallesi, l22 ada 5 numaralı parsele yapılan 1l numaratı itiraz ile, söz konusu imar planı ile büyük
kısmı plan onama slrun dışında kalan parselde planlanan l0 metrelik imar yolu ile karşı taşınmazlardaki
evler korunarak itiraza konu taşınmazdaki evler yönünde genişletildiği gerekçesiyle 10 metrelik imar
yolunun eski plandaki hattı korunacak şekilde yeniden diizenlenmesi talep edilmiştir.

Imar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; büyiik kısmı plan onama sının dışında kalan itiraza
konu parseldeki binalar eski imar planında da yola tecavtizlü konumda olmakla birlikte, fiiliyatta çalışır
mahiYetindeki yolun eski imar planındaki istikameti dikkate alınarak üst ölçek plan kararlarına uygun
olarak düzenlenmiş olup, parselden geçen l0 metrelik imar yolunun kaldırılması veya ulaşrm imkanlarını
zafiYete uğratacak biçimde daraltılmasına veya ötelenmesine ilişkin kararlann genel ulaşım kurgusu
kaPsamında l/5000 ölçekli nazım imar plan ana kararlarına aykırılık teşkil edeceği dikkate alınarak,
mevcut ana binalar kurtarılacak mahiyette l0 metrelik imar yolunun parsel lehine kaydınlarak ekli planda
düzenlenmiş şekliyle uvgun otacağı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. imar Komisyonu raponı doğruItusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 124 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UİP_6l57Ol l6 plan işlem numİralı
Trabzon İli, ekçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planına 3l94
saYılı imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal asİı sürecinje yajıİan l1 numaralı itirazın
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
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AKÇAABAT BELEDiYESİ
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KARAR TARİHi
DÖNEM No
BiRLEŞiM No
OTURUM No
KARAR No
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:03l|ll2022
:l0
:3
:1
ı 572
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahatlesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mü[k Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0210912022 tarihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarını tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-6ı5701ı6 ptan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabaı ilçesi, Derecik Mahatlesi l/l000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekJlyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 |le
23.07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay siireyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan siiresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahatlesi l/l0OO ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mütk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Derecik
Mahallesi, l09 ada l0 numaralı parsele yapılan 12 numarah itiraz ile, söz konusu imar planında kısmen
plan onama sınırı dışrnda kalmakta olan parselin plan onama sının içerisine alınarak mekıinsal
fonksiyonunun düzenlenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; plan onama sınırlannın kurum görüşleri
doğrultusunda üst ölçek planlar ile oluşması nedeniyle itirazın planının konusu olmadığından gyg
olmadığı, ancak itiraza konu parselin yerleşik ticaret+konut alanı olarak planlanan kısmının kuzeyinde
plan onama sınırı içerisinde kalan artık kısım nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılann giderilmesine yönelik
olarak, planın uygulama imkan ve kabiIiyetini arttırmak amacıyla plan onama sınn yönünde imar hattının
1/5000 ölcekli nazım imar olanında da değisiklik vao ılma^sı sartıvla ekli planda diizenlenmiş şekliyle
uvsun olacagl mutalaa edilmiştir

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. lmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UiP-6l570ll6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İtçesi, Derecik Mahatlesi l/lO00 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yaprla"- Ü numaralı itirazın imar
KomisYonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
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T.C.
AKÇAABAT BELEDİYESi

Belediye Meclisi

ı O3llll2022
:l0
:3
:l
: 573
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmaı
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022 tarihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli.Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmaların,lamamlayıp rujo.rnu
Meclis B?şkanlığına sunmuştur.

UIP-6l570ll6 plan işlem numaralı Trabzon İti, akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ötçekli Reviryon Uygulıma İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l 24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak diizenlendiği şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrulfusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmİ intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mıhallesi l/lOO0 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Deİecik
Mahallesi, 1|7 ada 2 numaralı parsele yapılan 13 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planında büyük
kısmı plan on:ıma sının dışında kalan parselde düzenlenen 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak
düzenlenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; itiraza konu parselde eski imar planındaki hattı
korunarak diizenlenen parselde planlanan park ve kenarındaki 7 metrelik imar yollan üst ölçek l/5000
Planda Park olarak planlanan alan içerisinde düzenlenen yaya yolu olup, özellikle ilçemizde bulunan
derelerin zam^n zarnan taşkınlara yol açtığı, can ve mal kayıplarına neden olabileceği gerekçesi ile
Planlama ÇalıŞmalarında kuru-sulu dere ayrımı yapılmaksızın, alanın jeoloj ik yapısı, topografyası, mevcut
dokusu ile dere hatlarının yakın çevreleri de göz önüne alınarak planlama ilkesi kapsamında üst ölçek
Planlarda Park alanı olarak planlanan kısmın kaldırılmasına ilişkin talep, planlama esaslanna aykın
olmakla birlikte planlar arası kademeli birlikletik ilkesi kapsamında l/5000 ölçekli nazım imar planİ ana
kararlarınr bozacak mahiyette olduğundan itirazın uvgun olmadığı, ancak parselin l0 metrelik imar
Yoluna cePheli kısmında mevcut dokudaki kat ğimi ve çevre yapılaşmaya uygun olarak kent siluetinde
bütünlük sağlayacak mahiyette yapı ve nüfus yoğunlugu artınlmadan kat ideainin artrnlarak TAKS=0.20
KAKS= 0-60 3 kat YaPılaşma koşullannda Ayrık Nizam Konut Alanı olarak ekti planda düzenlenmiş
şekliyle uygun olacağı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
Akçaabat Belediye Meclisinin O6.04 2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon Büyükşehi r Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UİP-6l570l l6 plan işlem numaralı
Trabzon lli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygutama İmar Planına 3l94
sayılı Imar Kanunu'nun 8 (b) maddes ine göre yasal askı sürecinde yapıIan 13 numaralı itirazın İmar
Komisyon un talaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle Verl
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ı 03lll12022
:l0
:3
:l
:574
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/0912022 tfiihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahatlesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalann, İamamlayıp .ajorunu
Meclis B?şkanlığına sunmuştur.

UIP-61570l 16 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ötçekli Rev@on Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tafih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askr ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi. Derecik Mahallesi 1/l000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi, l2l ada 5l numaralı parsele yapı lan 14 numaralı itiraz ile, söZ
konusu imar planı ile bir kısmı plan onama sının dışında kalan parselde planlanan 7 metrelik imar yolu
ile taşınmaz tizerinde yer alan ruhsatlı binanın yola tecavüzlü duruma düştüğü gerekçesiyle, binayı
kurtaracak mahiyette 7 metrelik imar yolunun ek kokide sunulduğu şekliyle diizenlenmesi talep
edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; krrsal karakter özelliği devam eden ve halihazırda
YaPılaŞması büyük oranda tamamlanmış olan söz konusu parseli de kapsayan bölgede imar planı ile
getiritmiş kararlann gereği olarak imar uygulamalannda yaşanacak (ifraz, tevhit ...) zorluklar nİdeniyle
itiraza konu parselin de bulunduğu bölgenin plan onama sının dışına çıkanlmasına ilişkin alınan karar
kapsamında yapılan itirazın uvgun olmadığı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehiİ Belediyesi
Meclisinin l7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UiP-6l570ll6 ptan işlem numaıalı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askr süİecinde yupİt- lİ İr-"ralı itirazrn reddine
oy birliği ile verildi.
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KARAR TARiHİ
DÖNEM No
BİRLEŞİM No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

T.C.
AKÇAABAT BELEDiYESİ
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:03l|ll2022
:l0
:3
:l
: 575
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekti Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin02l0912022 tarihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarını tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-6ı570I l6 plan işlem numaralı Trabzon ili. Akçaabat ilçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanaıak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 tle
23.07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrulfusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli. Akçaabat İlçesi. Derecik MahaIlesi l/lOO0 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına müIk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, l06 ada 48 numaralı parsele yapılan 15 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile bir kısmı
plan onama sınırı dışında kalan parselde düzenlenen park alanı ve 3 metrelik yaya imar yolunun
kaldırılarak konut alanı olarak di,Zenlenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; itiraza konu devamlılığı olan yolun daraltılması
veya kapatılmasının ulaşım kurgusunda süreklilik ve erişebilirlik imkan_lannı zafiyete uğrataıak ada
geometrisinin bozulmasına yol açacağından itirazın uygun olmadığı, ancak parsel sınırında düzenlenen
paık ve 3 metrelik imar yolunun ulaşım kademelenmesi kapsamında yol kurgusu ve sürekliliği
değiştirilmeden planın uygulama imkan ve kabiliyetini artırılabilmek amacıyla batı yönündeki komşu l06
ada 22 parsel sınırında eşit geçirilerek 7 metrelik imar yolu olarak ekli planda düzenlenmiş şekliyle uvpun
olacağı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve I24 sayılı kaıarı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UİP-6l57Ol l6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/lO00 ölçekli Revizyon Uygulama imar Planına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan'15 numaralı itirazın imar
Komisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
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AKÇAABAT BELEDİYESİ
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:03lll12022
ıl0
:3
:l
.576
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Aiçaabat Belediye Meclisi'nin 0210912022 taihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Müallesi
l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
sayıh karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannı tamamlayıp raporunu
Meclis Başkan[ığına sunmuştur.

UiP-6t570ı l6 plan işlem numaralı Trabzon ili. Akçaabat itçesi. Derecik Mahallesi t/l000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gercği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, itgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli. Akçaabat İlçesi. Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, 106 ada 66 numaralı parsele yapılan 16 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planında konut
alanı ve 7 metrelik imar yolları olarak planlanan parselin kuzeybatısından geçen 7 metrelik imaı yolunun
kaldırılması düzenlenmesi talep ediImiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; itiraza konu devamlılığı olan yolun daraltılması
veya kapatılmasının ulaşım kurgusunda süreklilik ve erişebitirtik imkanlannı zafiyete uğratarak ada
geometrisinin bozulmasına yol açarak, planın uygulama imkan ve kabiliyetini ortadan kaldıracak
mahiyette olması nedeniyle itirazın uygun olmadığı. ancak 7 metrelik irnar yolunun yol kurgusu ve
sürekliliği değiştirilmeden mevcut binadan uzaklaştıracak mahiyette parsel lehine güney yönünde
ötelenerek ekli planda düzenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raporu doğruttusunda;
Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin l7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UiP-6l570l l6 ptan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahatlesi l/t000 ölçekli Revizyon Uygulama imar Planına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan'16 numara!ı itirızın imar
KomisYonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
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T.C.
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Belediye Meclisi

:03l||12022
:l0
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:l
ı 577
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.
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KoNU

Osman N E ZübeydaKAZAZ
Meclis katibi

ÇAVUŞ
X^l"---.'
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Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02109l2022 taih|i toplantısında Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli .Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup. 5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannı tamamlayrp .upo-n,
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-61570l16 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat llçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayıtı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtartık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahipterince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, l 02 ada 40 ve 44 numaralı parsellere yapılan l7 numarah itiraz ile, söz konusu imar planında
Parselin yeşil alan (park-çocuk bahçesi) olarak dtizenlenen kısmının kaldırılarak konut alanı olarak
planlanması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; park alanlarının yerleşimin banndırdığı nüfus
büYüklüğüne göre mevzuatlar çerçevesinde belirlendiği, kaldırılması veya küçüttülmesine itişkin bir
kararın plan kurgusunu, bütünlüğünü bozarak l/500O ölçekli nazım imar planında öngörülen yoğunluğu
artırıcı nitelikte olması ve fonksiyon değişikliğine yönelik talep l/5000 ölçekli nazım imar planı ana
kararlarını bozucu nitelikte olduğundan nedeniyle uvgun olmadığı. ancak üst ötçek plan nüfus
projeksiyonunu aşmayacak şekilde, ulaşım kademelenmesi kapsamında sürekliliği ve erişilebilirliği
değiŞtirilmeden, plan uygulama imkan ve kabitiyetinin artınlması amacıyla çocuk bahçesinin kuzeyinden
geçen 7 metrelik imar yolunun güney yönünde parsel lehine kaydınlaıak ekli planda düzenlenmiş şekliyle
uvgun olacağı mütalaa edilmişlir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. imar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon Büytikşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UİP-6l570l l6 plan işlem numaralı
Trabzon İli. Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yap,lan'Ü numaralı itirazın İmar
KomisYonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
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Belediye Meclisi
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: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0210912022 tarih|i toplantısında Akçaabaı İlçesi Derecik Mahaltesi
l/1O00 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarını tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığtna sunmuştur.

UİP-6ı570ı ı6 ptan işlem numaralı Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Derecik Mahaltesi l/l000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07.2022 taıihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmİ İntemet sayfasında l (bİr) ay siireyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
biIgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İti, Akçaabat İlçesl, Derecik MahalIesi l/l000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, l02 ada 39 numaıalı parsele yapılan 18 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planında parselde
planlanan yeşil alan (park-çocuk bahçesi) kısımlarının bilgileri üşında yapıldığı ifade editerek yargı ve
yasal haklan saklı kalmak kaydıyla park ve çocuk bahçesinin kaldınlarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

Imar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; geleceğe yön veren plan kararlarında, özeltikle
ilçemizde bulunan derelerin zaınan zaman taşkınlara yol açtığı, can ve mal kayıplarına neden olabileceği
gerekçesi ile planlama çalışmalarında kuru-sulu dere aynmı yapılmaksızın, alanın jeolojik yapısı,
topoğrafyası, mevcut dokusu ile dere hatlarının yakrn çevreleri de göz önüne alınarak plantama itkesi
kapsamında yeşil alan olarak planlanmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı, bu kapsamda parselde üst
ölÇek planlarda park alanı olarak planlanan kısmın kaldınlmasına ilişkin talep, planlama esaslarına aykın
olmakla birlikte planlar arası kademeli birliktetik ilkesi kapsamında l/5000 ölçekli nazım imar planı ana
kararlannı bozacak mahiyette olduğundan itirazın uygun olmadığı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 Iarih ve |24 sayılı karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UİP-61570l l6 plan işlem numara1ı
Trabzon İti, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yupİlan ltİ İumaratı itirazın reddine
oy birliği ile karar verildi.
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: Akçaabat İlçesi Derecik Müallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022 ta/ıhli toplanhsında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,5l3
sayılı karar i[e İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarını İamamlayıp rajorunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-61570|16 plan işlem numaralı Trabzon İti, Akçaabaı İlçesi. Derecik Mahallesi l/l000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Ptanı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgiti muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik MahaIIesi 1/1000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, l02 ada 40 numaralı parsele yapılan 19 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planında parselde
Planlanan yeşil alan (park-çocuk büçesi) kısımlannın bilgileri dışında yapıldığı ifade edilerek yargı ve
Yasal haklan saklı kalmak kaydıyla park ve çocuk bahçesinin kaldırılarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

Imar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; paık alanlarının yerleşimin banndırdığı nüfus
büYüklüğüne göre mevzuatlar çerçevesinde belirlendiği, kaldırılması veya küçültütmesine itişkin bir
kararın plan kurgusunu, bütünlüğünü bozarak l/5000 ölçekli nazım imar planında öngörülen yoğunIuğu
artırıcı nitelikte olması ve fonksiyon değişikliğine yönelik talep l/5000 ölçekli nazım imar planı ana
kararlannı bozucu nitelikte olduğundan nedeniyle uygun olmadığı. ancak üst ölçek plan kararlarına
uYgun olarak ulaşım kademelenmesi kapsamında sürekliliği ve erişilebilirliği degiştİrilmeden, plan
uYgulama imkan ve kabiliyetinin artınlması amacıyla çocuk bahçesinin kuzeyinden geçen 7 metrelik imar
Yolunun giiney yönünde kaydırılması ile doğu sınırındaki kuzey-güney istikametli yol hattınrn komşu l02
ada 39 parselle tevhit şartını kaldıracak mahiyette doğu yönünde paısel lehine kaydırılarak ekli planda
düzenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon eıİytıtşehiİ Belediyesİ
Meclisinin l7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kaıarları ile onaylanan UiP-6l57Ol l6 jlan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İ|çesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına 3l94
saYılı Imar Kanunu:nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan- l9 numaralı itirazın İmar
KomisYonunca mütalaa edildiği ve di,izenlendiği şekIiyle kabutüne oy birligiyle karar verildi.

Osman Nuri EKİ
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Belediye Meclisi
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: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mü[k Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0210912022 taih|i toplantıstnda Akçaabat İlçesi Derecik Mahatlesi
1/l000 ölçekti Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,513
sayılı karar i[e İmar Komisyonuna havale edi[miştir. İmar Komisyonu çalışmalarını tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6I570t l6 plan işlem numaralı Trabzon İli. Akçaabat İlçesi. Derecik Mahallesi l/l000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 124 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayıh İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 i|e
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi internet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İtçesi, Derecik Mahallesi l/1000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat itçesi, Derecik
Mahallesi, |04 ada 34 numaralr parsele yapılan 20 numaralı itiraz ile, eski plana göre bedelsiz terkleri
yapılarak oluşfuğu ifade edilen parselde tek başına müstakil yapı yapılabiliyorken söz konusu imar planı
ile üzerinde mevcut binalann olduğu l04 ada 33 ve 35 nolu parsellerle tevhit şartı getirilerek yapılan
düzenleme ile yaşanan mağduriyetin giderilerek eski imar planındaki imar hatlan dikkate alınarak
düzenlenmesi aynca topoğrafik yapı nedeniyle 104 ada l8-22 nolu parsellerdeki sağlık tesis alanına
hizmet veremeyecek durumdaki park alanının kaldırılması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; taşınmazın yer aldığı imar adasındaki parseIlerin
mülga Derecik Belediyesi döneminde yapılan imar uygulaması (ifraz, bedelsiz terk, ...) ile oluştuğu ve bu
kapsamda geçiş haklarının verildiği, itiraza konu planla yapılan düzenleme ile imar uygulaması soması
bina yapılabiliyorken tevhitli duruma düşen parsele komşu l04 ada 33 ve 35 nolu parsellerde de
yapılaşmanın tamamlanmış olduğu tespit edilmiş olup, özel mülkiyet sahiplerinin yaşayacağı mağduriyet
ve kamuya getireceği kü[fet nedeniyle yaşanacak sorunların giderilmesine yönelik olarak taşınmazın park
alanı ve 5 metrelik imar yolu olarak düzenlenen kısımlarının kaldırılarak, çevre yapılaşma koşullanna
uYgun olarak TAKS-0.30 KAKS: 0.60 2 kat yapılaşma koşullarında Ayrık Nizam Yerleşik Konut Alanı
olarak planlanmasına yönelik yap ılan düzenlemenin 1/5000 ölceHi nazım imar planında da değişiklik
vaoılması sarııvla ekli planda düzenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UlP-6l570116 plan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 3194
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan-21 numaralı itirazın imar
komisvonunca m edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi
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T.C.
AKçAABAT BELEDiYESi

Belediye Meclisi

: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi li l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022 tarih|\ toplanttsında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,513
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannı tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6l570116 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi li1000
ötçekli Reviryon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 124 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ı|e
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrulfusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi İntemet say|asında 1 (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgiti muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Deİecik
Mahallesi, l04 ada 34 numarah parsele yapılan 21 numaralı itiraz ile, eski plana göre bedelsiz terkleri
YaPılarak oluştuğu ifade edilen parselde tek başına müstakil yapı yapılabiliyorken söz konusu imar planı
ile üzerinde mevcut binaların olduğu 104 ada 33 ve 35 nolu parsellerle tevhit şartı getirilerek yapılan
diizenleme ile yaşanan mağduriyetin giderilerek eski imar planındaki imar hatlan dikkate alınarak
diizenlenmesi aynca topoğrafık yapı nedeniyle l04 ada 18-22 nolu parsellerdeki sağlık tesis alanına
hizmet veremeyecek durumdaki park alanrnın kaldınlması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; taşınmaİın yer aldığı imar adasındaki parsellerin
mülga Derecik Belediyesi döneminde yapılan imar uygulaması (ifraz, bedelsiz terk, ...) ile oluştuğu ve bu
kapsamda geçiş haklarının verildiği, itiraza konu planla yapılan düzenleme ile imar uygulamast sonrasr
bina yapılabiliyorken tevhitli duruma düşen parsele komşu 104 ada 33 ve 35 nolu parsellerde de
yapılaşmanın tamamlanmış olduğu tespit edilmiş olup, özel mülkiyet sahiplerinin yaşayacağı mağduriyet
ve kamuya getireceğ i külfet nedeniyle yaşanacak sorunlann giderilmesine yönelik olarak taşınmazın park
alanı ve 5 metrelik imar yolu olarak düzenlenen kısımlannın kaldırılarak, çevre yapılaşma koşullanna
uygun oIarak TAKS:0.30 KAKS- 0.60 2 kat yapılaşma koşullarında Ayrık Nizam Yerleşik Konut Alanı
olarak planl anmasrna yönelik yapılan düzenlemenin ]/5000 ölceHi nazım imar plonında da değisiklik

ılması art /a ekli planda düzenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa edilmiştir.
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BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, imar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon Btİytıkşehir Belediyesİ
Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UiP-6157Ol l6 plan işlem numİralı
Trabzon İli, Akçaabat İtçesi, Derecik Mahallesi 1/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nrın 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapı|an- İl numaralı itirazın imar
komisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle kabul edildi.
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: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.
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Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022 tarihl,i toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahatlesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş otup, 5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarını tamam[ayıp raporunu
MecIis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-6l570116 plan işlem numaralı Trabzon İli, nkçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölçekli Revizyon Uygutama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayıtı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17 .05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzen[endiği şekliyle 3l94 sayıh İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 i|e
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmİ İntemet sayfaslnda l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli. Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l0O0 öiçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahipterince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, |04 ada 34 numaralı parsele yapılan 22 numarılı itiraz ile, eski plana göre bedelsiz terkleri
yapılarak oluşfuğu ifade edilen parselde tek başına müstakil yapı yapılabiliyorken söz konusu imaı planı
ile iizerinde mevcut binaların olduğu l04 ada 33 ve 35 no[u parsellerle tevhit şartı getirilerek yapılan
di.izenleme ile yaşanan mağduriyetin giderilerek eski imar planındaki imar hatlan dikkate alınarak
düzenlenmesi ayrıca topoğrafik yapı nedeniyle l04 ada l8-22 nolu parsellerdeki sağlık tesis alanına
hizmet veremeyecek durumdaki park alanının kaldırılması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; taşınmaz ın yer aldığı imar adasındaki parsellerin
mülga Derecik Belediyesi döneminde yapılan imar uygulaması (ifraz, bedelsiz terk, ...) ile oluştuğu ve bu
kapsamda geçiş haklarının verildiği, itiraza konu planla yapılan diizenleme ile imar uygulamasr sonrası
bina yapılabiliyorken tevhitli duruma düşen parsele komşu l04 ada 33 ve 35 nolu parsellerde de
yapılaşmanın tamamlanmış olduğu tespİt edİlmiş olup, özel mülkiyet sahiplerinin yaşayacağı mağduriyet
ve kamuya getireceği külfet nedeniyle yaşanacak sorunlann giderilmesine yönelik olarak taşınmazın park
alanı ve 5 metrelik imar yolu olarak diizenlenen kısımlarının kaldınlarak, çevre yapılaşma koşullarına
uygun olarak TAKS=0.30 KAKS:0.60 2 kat yapılaşma koşullarında Ayrık Nizam Yerleşik Konut Alanı
olarak planlanmasına yönelik yapılan düzenlemenin l/5000 Elcekli nazım imar planında da değişiklik
vaoılması şartıyla ekli planda düzenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 124 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin |7 .05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UiP-6l570l l6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İtçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plaruna 3194
sayılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapıları 22 numarah itirazın İmar
Komisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle kabul edildi.
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.03llll2022
:ı0
:3
:l
: 583
: Akçaabat Ilçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022 tarühli toplanhsında Akçaabat İlçesi Derecik Mahatlesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmişıir. İmar Komisyonu çahşmalannı tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığlna sunmuştur.

UİP-6ı5701ı6 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölçekli Reviryon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı karaıları ile
onaylanarak dtizenlendiği şekliyle 3 l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gercği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahatlesi l/l0O0 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, l04 ada 34 numaralı parsele yapılan 23 numaralı itiraz ile, eski plana göre bedelsiz terkleri
yapılarak oluştuğu ifade edilen parselde tek başına müstakil yapı yapılabiliyorken söz konusu imar planı
ile iizerinde mevcut binalann olduğu l04 ada 33 ve 35 nolu parsellerle tevhit şartı getirilerek yapılan
düzenleme ile yaşanan mağduriyetin giderilerek eski imar planındaki imar hatları dikkate alıııarak
diizenlenmesi aynca topoğafik yapı nedeniyle l04 ada l8-22 nolu parsellerdeki sağlık tesis alanına
hizmet veremeyecek durumdaki park alanının kaldırılması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; taştnmazın yer aldığı imar adasındaki parsellerin
mülga Derecik Belediyesi döneminde yapılan imar uygulaması (ifraz, bedelsiz terk, ...) ile oluştuğu ve bu
kapsamda geçiş haklarının verildiği, itiraza konu planla yapılan düzenleme ile imar uygulami§ı sonıast
bina yapılabiliyorken tevhitli duruma düşen parsele komşu l04 ada 33 ve 35 nolu parsellerde de
yapılaşmanın tamamlanmış olduğu tespit edilmiş o[up, özel mülkiyet sahiplerinin yaşayacağı mağduriyet
ve kamuya getireceği külfet nedeniyle yaşanacak sorunlann giderilmesine yönelik olarak taşınmazın park
alanr ve 5 metrelik imar yolu olarak diizenlenen kısımlannın kaldırılarak, çevre yapılaşma koşullanna
uygun olarak TAKS:0.30 KAKS-- 0.60 2 kat yapılaşma koşullannda Ayrık Nizam Yerleşik Konut Alanı
olarak planlanmasına yönelik yap ılan düzenlemenin l /5000 ölcekli nozım imar planında da değisiklik
yap ıl mas ı şar t ıyla ekl.i planda düzenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa ediImiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, Imar Komisyonu raporu doğrultusunda:
Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UİP-6l570ll6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İ[çesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama imar Planına 3l94
sayılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan 23 numaralr itirazın İmar
Komisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
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z 03lll12022
:t0
:3
:l
: 584
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/0912022 tarıhli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
1/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannı tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-6l5701t6 plan iştem numaralı Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Derecik Mahatlesi l/1000
ötçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayıh
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi intemet sayfastnda l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi. Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli
Revizyon Uygutama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, l04 ada 34 numaralı parsele yapılan @[i!!g ile, eski plana göre bedelsiz terkleri
yapılarak oluştuğu ifade edilen parselde tek başına müstakil yapı yapılabiliyorken söz konusu imar plaru
ile üzerinde mevcut binaların olduğu l04 ada 33 ve 35 nolu parsellerle tevhit şartı getirilerek yapılan
diizenleme ile yaşanan mağduriyetin giderilerek eski imar planındaki imar hatlan dikkate alınarak
düzenlenmesi aynca topoğrafik yapı nedeniyle l04 ada l8-22 nolu parsellerdeki sağlık tesis alanına
hizmet veremeyecek durumdaki park alanının kaldırılması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; taşınmazın yer aldığı imar adasındaki parsellerin
mülga Derecik Belediyesi döneminde yapılan imar uygulaması (ifraz, bedelsiz terk, ...) ile oluştuğu ve bu
kapsamda geçiş haklannın verildiği, itiraza konu planla yapılan düzenleme ile imar uygulamı§ı sonr.ısı
bina yapılabiliyorken tevhitli duruma düşen parsele komşu l04 ada 33 ve 35 nolu parsellerde de
yapılaşmanın tamamlanmış olduğu tespit edilmiş o[up, özeI mülkiyet sahiplerinin yaşayacağı mağduriyet
ve kamuya getireceği külfet nedeniyle yaşanacak sorunlann giderilmesine yönelik olarak taşınmazın park
alanı ve 5 metrelik imar yolu olarak diizenlenen kısımlarının kaldırılarak, çevre yapılaşma koşullarına
uygun olarak TAKS-0.30 KAKS= 0.60 2 kat yapılaşma koşullannda Ayrık Nizam Yerleşik Konut A[anı
olarak planlanmasına yönelik yapılan diizenlemenin l/5000 ölceHi nazım imar planında da değisiklik
yal) ılması sarııvla ek|i planda diizenlenmiş şekliy le uvgun olacağı mütalaa edilmı ştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raponı doğrultusunda;
Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin l7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UİP-6l570l l6 plan işlem numaıalı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 3l94
sayıh İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapı|an 24 numaralı itirazın İmar
Komisyonunca laa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle kabul edildi
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:03l|112022
:ı0
:3
:1
ı 585
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l0OO ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/0912022tarihlitoplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşütmüş olup, 5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannılama-layİp rajorunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6l570l 16 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/1000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Mectisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin |'7 .05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, ekçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l0OO ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mütk sahiplerince yapıları itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Derecik
Mahallesi, l04 ada 34 numara|ı parsele yapılan 25 numaralı itiraz ile, eski plana göre bedelsiz terkleri
YaPılarak oluştuğu ifade edilen parselde tek başına müstakil yapı yapıtabiliyorken söz konusu imar planı
ile üzerinde mevcut binalaıın olduğu l04 ada 33 ve 35 nolu parsellerle tevhit şartı getirilerek yapılan
diizenleme ile yaşanan mağduriyetin giderilerek eski imar planındaki imar hatları dikkate alınarak
diizenlenmesi aynca topoğrafik yapı nedeniyle l04 ada l8-22 nolu parsellerdeki sağlık tesis alaruna
hizmet veremeyecek durumdaki park alanının kaldınlması ıalep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; taşııımazın yer aldığı imaı adasındaki parsellerin
mülga Derecik Belediyesi döneminde yapılan imar uygulaması (ifraz, bedetsiz terk, ...) ile oluştuğu ve bu
kapsamda geçiş haklarının verildiği, itiraza konu planla yapılan diizenleme ile imar uygulam.ısı sonrası
bina yapılabiliyorken tevhitli duruma düşen parsele komşu l04 ada 33 ve 35 nolu parsellerde de
yapılaşmanın tamamlanmış olduğu tespit edilmiş olup, özel mülkiyet sahiplerinin yaşayacağı mağduriyet
ve kamuya getireceği külfet nedeniy[e yaşanacak sorunlann gideriImesine yönelik olarak taşınmazın park
alanı Ve 5 metrelik imar yolu olarak diizenlenen kısımlannın kaldınlarak, çevre yapılaşma koşullanna
uYgun olarak TAKS:0.30 KAKS: 0.60 2 kat yapılaşma koşullarında Ayrık Nizam Yerleşik Konut Alanı
olarak planlanmasına yönelik yap ılan düzenlemenin l/5000 ölçekli nazım imar plcınında da de ğis iklik

ılması arıı la ekIi planda düzenlenmiş şekliyle uvgun oIacağı mütalaa edilmiştir.
Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;

Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UİP-6t570l l6 pIan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l0O0 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Ptanına 3194
sayılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine gör9 yasal askı sürecinde yapılan 25 numaralı itirazın İmar
Komisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
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| 03lll12022
:10
ı3
:l
: 586
: Akçaabat llçesi Derecik Mahallesi l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0210912022 tarihli toplantısında Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannı tamamlayrp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6l570116 plan işlem numaralı Trabzon İti, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmaı Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 lle
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, itgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahaltesi l/10O0 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahipterince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, l04 ada 34 numaralı parsele yapılan 26 numaralı itiraz ile, eski plana göre bedelsiz terkleri
yapılarak oluştuğu ifade edilen parselde tek başına müstakil yapı yapılabiliyorken söz konusu imar planı
ile iizerinde mevcut binalann olduğu l04 ada 33 ve 35 nolu parsellerle tevhit şartı getirilerek yapılan
dtDenleme ile yaşanan mağduriyetin giderilerek eski imar planındaki imar hatları dikkate alınarak
düzenlenmesi aynca topoğrafik yapı nedeniyle l04 ada 18-22 nolu parsellerdeki sağlık tesis alanına
hizmet veremeyecek durumdaki park alanrnrn kaldırılması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; taşınmazın yer aldığı imar adasındaki parsellerin
mülga Derecik Belediyesi döneminde yapılan imar uygulaması (ifraz, bedelsiz terk, ...) ite oluşfuğu ve bu
kapsamda geçiş haklannın verildiği, itiraza konu planla yapılan düzenleme ile imar uygulaması sonrası
bina yapılabiliyorken tevhitli duruma düşen parsele komşu l04 ada 33 ve 35 nolu parsellerde de
yapılaşmanın tamamlanmış olduğu tespit edilmiş olup, özel mülkiyet sahiplerinin yaşayacağı mağduriyet
ve kamuya getireceği külfet nedeniyle yaşanacak sorunlann giderilmesine yönelik olarak taşınmazın park
alanr ve 5 metrelik imar yolu olarak diizenlenen kısımlannın kaldınlarak, çevre yapılaşma koşullarına
uYgun olarak TAKS:0.30 KAKS: 0.60 2 kat yapılaşma koşullannda Ayrık Nizam Yerteşik Konut Alanı
olarak planlanmasına yönelik yap ılan diizenlemenin l/5000 ölcekli nazım imar planında da değişiklik
yap ı lmas ı ş ar l ıvla ek|İ planda düzenlenmiş şekliyle uvqun olacağı mütalaa edilmiştir

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 taih ve l24 sayılı kaıarı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UiP-6l570l l6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahaltesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planrna 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan-26 numaralı itirazın imar
Komisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birtiğiyle karar verildi.
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KARARTARIHI
DÖNEM No
BiRLEŞİM No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

Osman Nuri EK

X,a-*_

T.C.
AKçAABAT nrı.ı»iyrsi

Belediye Meclisi

z 03llll2022
:l0
:3
:l
: 587
: Akçaabat İlçesi Derecik Müallesi l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0 2109/2022 tarihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 513
sayılı karaı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannı tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-61570t l6 plan iştem numaralı Trabzon İli, ıkçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ötçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 i|e
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrulfusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılaıak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli. ekçaabaı İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk süipterince yapılan itirazlardan;
Akçaabat llçesi, Derecik Mahallesi, l04 ada 32 numaralı parsele yap ılan 27 numaralı itiraz ile. eski
plana göre bedelsiz terkleri yapılarak oluştuğu ifade edilen parselde tek başına müstakil yapı
yapılabiliyorken söz konusu imar plaru ile tizerinde mevcut binalann olduğu l04 ada 35 nolu parselle
tevhit şartı getirilerek yapılan düzenleme ile yaşanan mağduriyetin giderilerek eski imar planındaki imar
hatlan dikkate alınarak diizenlenmesi aynca topoğrafik yapı nedeniyle |04 ad,a |8-22 nolu parsellerdeki
sağlık tesis alanına hizmet veremeyecek durumdaki park alanının kaldırılması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; taşınm.vın yer aldığı imar adasındaki parsellerin
mülga Derecik Belediyesi döneminde yapılan imar uygulaması (ifraz, bedelsiz terk, ...) ile oluştuğu ve bu
kapsamda geçiş haklarının verildiği, itiraza konu planla yapılan düzenleme ile imar uygulaması sonrası
bina yapılabiliyorken tevhitli duruma düşen parselde özel mülkiyet sahiplerinin yaşayacağı mağduriyet
ve kamuya getireceği külfet nedeniyle yaşanacak sorunların giderilmesine yönelik olarak taşınmazın park
alanı ve 5 metrelik imar yolu olarak diizenlenen kısımlarırun kaldırılarak, çevre yapılaşma koşullanna
uygun olarak TAKS=0.30 KAKS- 0.60 2 kat yapılaşma koşullarında Ayrık Nizam Yerleşik Konut Alanı
olarak planlanmasına yönelik yap ılan düzenlemenin 1/5000 ölcekli nazım imar planında da değisiklik
yopı l mas ı ş rırl ıvla eklİ planda düzenlenmiş şekliyle uveun olacağı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UİP-6l570l l6 p|an işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahaltesi l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 3194
sayılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapı|an 27 numaralı itirazın İmar
Komisyonunca mütalaa edildiği ve diizenlendiği şekliyle kabultine oy birliğiyle karaı verildi.
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T.C.
AKÇAABAT BELEDİYESi

Belediye Meclisi

KARAR TARİHİ
DÖNEM No
BiRLEŞiM No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

:03lll12022
:l0
:3
:l
: 588
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Süiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022 tarihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,5l3
saYılr karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. imar Komisyonu çalışmalarınıLmamlayİp .ujo-rr1
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6I570116 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak diizenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ı|e
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtartık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askr ilan süresi içerisinde Trabzon İti, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi lil000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Deİecik
Mahallesi, |26 ada 33 ve 38 numaralı parsellere yapılan 28 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile
bir kısmı plan onama sınırı dışında kalan parselde düzenlenen 7 metrelik imar yolların telafisi mümkiin
olmaYan sonuçlar doğuracağı ifade edilerek, 7 metrelik imar yollannrn fiili durum dikkate alınarak
yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.

Imar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; itiraza konu parselde fiili çalışan yol olarak ifade
edilen yollar binalara erişimin sağlandığı servis yolu mahiyetinde olup, mevcut yapılaşma nedeniyle
yeterli genişIikte imar yolu olarak düzenlenemeyeceğinden, mevcut yapılar dikkate alınarak diizenlenen
itiraza konu devamlılığı olan yaya imar yolu mahiyetindeki yolun daraltılması, ötelenmesi veya
kapatılmasının ulaşım kurgusunda süreklilik ve erişebilirlik imkanlarını zafiyete uğratarak ada
geometrisinin bozulmasına yol açacağı, planın uygulama imkan ve kabiliyetini ortadan kaldıracağından
itirazın uvgun olmadığı. ancak parsellerin l0 metrelik imar yoluna cepheli kısmında mevcut dokudaki
kat ğimi ve çevre yapılaşmaya uygun olarak kent siluetinde bütünlük sağlayacak mahiyette yapı ve nüfus
Yoğunluğu artınlmadan kat adedinin artırılarak TAKS=0.20 KAKS:0.60 3 kat yapılaşma koşullarında
AYnk Nizam Konut Alanı olarak ekli planda düzenlenmiş şekliyIe uvgun olacağı mütalaa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UiP-6l570ll6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/lO00 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 3194
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan-28 numaralı itirazın imar
Komisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
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:03lll/2022
:l0
:3
ıl
: 589
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Süiplerince yapılan itiraz.

AkÇaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022 tarih|i toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,5l3
saYllı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannı-tamamlayİp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-61570l 16 plan iş.lem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölÇekli Revizyon Uygulıma İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 |le
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç dogrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi İntemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat Ilçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli
RevizYon UYgulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Deİecik
Mahallesi, 108 ada 87 numaralı parsele yapılan 29 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile bir kısmı
Plan onama sınırı dışında kalan parselde planlanan park alanı ve 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak
konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmedei geleceğe yön veren plan kararlannda, özellikle
ilÇemizde bulunan derelerin ziıman zarnan taşkınlara yol açtığı, can ve mal kayıplanna neden olabileceği
gerekÇesi ile Planlama çalışmalannda kuru-sulu dere aynmı yapılmaksızın, alanın jeolojik yapısİ,
toPoğrafYasl, mevcut dokusu ile dere hatlannın yakın çevreleri de göz önüne alınarak planlama illesi
kaPsamında YeŞil alan olarak planlanmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı, bu kapsarnda parselde üst
ölÇek Planlarda Park alanı olarak planlanan kısmın kaldırılmasına ilişkin talğ, planlama esasÜrına aykırı
olmakla birlikte planlar arası kademeli birliktelik ilkesi kapsamında li5O00 olçekli nazım imar planı ana
kararlarınr bozacağı, 7 metrelik imar yolunun kaldırılmasının ise gerekli durumlarda dereyİ erişimi
engelleyecek mahiyette olması sebebiyle itirazın uvgun olmadığr müıalaa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Tra6zon stİyiitşenir Belediyesi
Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı karaıIarı ile onaylanan UiP-6l570l ı6 jlan'işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l0O0 ölçekti Revizyon Uygulama imar ptanına 3l94
saYrlı Imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı süİecinde yupİl- zı İr.uratr itirazın reddine
oy birliği ile karar veritdi.
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,03/ll12022
:l0
:3
:l
: 590
: Akçaabat İlçesi Derecik Müallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0210912022 t^t'.hli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planrna askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannı tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6l570lt6 plan işlem numarah Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahıllesi l/l000
ölçek|i Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3 l 94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi internet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mütk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Derecik
Mahallesi, l0l ada2l numaralı parsel ve l02 ada99 numaralı parsele yapılan 30 numaralı itiraz ile, söz
konusu imar planında bir kısmı plan onama sınırı dışında kalan parsellerde planlanan park alanı, 7 ve 5
metrelik imar yolunun kaldırılarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; iliraza konu parselde planlanan park ve
kenanndaki 5 metrelik imar yolları üst ölçek l/5000 planda park olarak planlanan alan içerisinde
düzenlenen yaya yolu olup, üst ölçek planlarda park alant olarak planJanan kısmın kaldınlmasına ilişkin
talep, planlama esaslarına aykırı olmakla birlikte planlar arası kademeli birliktelik ilkesi kapsamında
l/5000 ölçekli nazım imar planı ana kararlarını bozacak mahiyette olduğundan, eski imar planındaki
istikameti dikkate alınarak parselde düzenlenen itiraza konu 7 metrelik imar yolunun kaldırılması imar
adasının cephe uzunluğu açısından planlama esaslanna aykınhk teşkil ederek ada geometrisinin
bozulmasına yol açarak planın uygulama imkan ve kabiliyetini ortadan kaldıracak mahiyette olması
nedeniyle itirazın uygun olmadığı mütalaa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raponı doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UİP-61570l l6 plan iştem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l00O ölrkli Revizyon Uygulama imar planına 3l94
saYılı imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yupİlun Slİ İu."ralı itirazın reddine
oy birliği ile karar verildi.
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KARAR TARiHİ
DÖNEM No
BiRLEŞiM No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

T.C.
AKÇAABAT BELEDİYESİ

Belediye Meclisi

:03l1112022
:l0
:3
:l
: 59l
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahatlesi l/lO00 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022 tarihli toplantısında Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannıİamamlayıp rajorunu
Meclis B?şkanlığına sunmuştur.

UIP-6I5701t6 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi 1/1000
ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Plını Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak dtizenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ıle
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtaılık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi 1/1000 ölçekli
RevizYon Uygulama İmar Planrna mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Derecik
Mahallesi, l04 ada 33 numaralı parsele yapılan 3l numaralı itiraz i[e, eski plana göre bedelsiz terkleri
YaPılarak oluştuğu ifade edilen parselde tek başına müstakil yapı yapılabiliyorken söz konusu imar planı
ile yansından fazlasının ve üzerindeki evin kamusal alan olarak diizenlenmesi ite l04 ada 32 ve 34 nolu
Parsellerle tevhit şartı getirilerek yapılan diizenleme ile yaşanan mağduriyetin giderilerek eski imar
Planındaki imar hatları dikkate alınarak diizenlenmesi aynca topoğrafik yapı nedeniyle 104 ada 18-22
nolu Parsellerdeki sağlık tesis alanına hizmet veremeyecek durumdaki park alanının kaldınlması talep
edilmiştir.

_ İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; taşınmazın yer aldığı imar adasındaki parsellerin
mülga Derecik Belediyesi döneminde yapılan imar uygulaması (ifraz, bedelsiz terk, ...) ile otuşİuğu ve bu
kaPsamda geçiş haklarının verildiği ve bu doğrultuda üzerine binanın yapıldığı belirtilerek, itiraza konu
Planla Yapılan diizenleme ile imar uygulaması sonrasında tek başına bina yapılabiliyorken tevhitli duruma
düŞen Parselde özel müIkiyet sahiplerinin yaşayacağı mağduriyet ve kamuya getireceği külfet nedeniyle
YaŞanacak sorunlann giderilmesine yönelik olarak taşınmazın park alanı ve 5 metreliİ imar yolu olaİak
düzenlenen kısımlarının kaldınlarak, çevre yapılaşma koşullanna uygun olarak TAKS:0.30 KAKS= 0.60
2 kat YaPılaŞma koŞullarında Ayrık Nizam Yerleşik Konut Alanı olarak planlanmasına yönelik yapılan
dtizenlemenin ]/5000 ölcekli nqzım imar ptanında da değişiHik vıpılması sarnıla ekli planda
düzenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raponı doğrultusunda;
Akçaabat Belediye Meclisini n 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon Büyükşehir Beledi yest
Meclisinin |7 .05.2022 tar|h ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UİP-6l570l16 plan işlem numaralı
Trabzon lli , Akçaabat llçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygul ama Imar Planına 3 l94
sayılı [mar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan 3l numaralı itirazın İmar
Komisyonunca mütal aa edildiği ve diizenlendiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karaı ve

o N M t ÇAVUŞBelediye Başkan M c lis katibi
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KARAR TARIHI
DÖNEM No
BİRLEŞiM No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

T.C.
AKÇAABAT BELEDiYEsi

Belediye Meclisi

| 03llll2022
:l0
:3
:1
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: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l0O0 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02109/2022 taihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahaltesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygutama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannı tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-6l570ı16 plan işlem numaralı Trabzon İıi, ekçaabaı ilçesi, Derecik Mıhallesi l/l000
ölçekti Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlaııan ilan
panosunda ve resmi intemet sayfasında t (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mıhallesi l/l0O0 ölçekli
Revizyon Uygutama İmar Planına mülk süiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, |16 ada 23 numaralı parsele yapılan 32 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planında konut
alanı, park alanı, otopark alanı ve 7 metrelik imar yolu olaıak planlanan parselin yaklaşık % 66 lık
kısmının kamusal alanda kaldığı, ayrıca taşınmazın bulunduğu imar adasının doğusundan geçen l0
metrelik imar yolunun çıkmaz yol olarak di,izenlendiği belirtilerek ulaşımda sürekliliği sağlayacak şekilde
eski Plandaki gibi 10 metrelik yolun ana yolla bağlantsının kurulması ve parselin kamusal alan oranının
o/o30-35 oranına düşürülerek yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; fonksiyon değişikliğine ilişkin talep plan
kurgusunu, bütünlüğünü bozarak l/5000 ölçekli nazım imar planı ana kararlanna aykırı olduğundan
otopark alanının kaldırılamayacağı, eski imar planındaki istikameti dikkate alınarak parselde diizenlenen
|t|raza konu devamhlığı olan imar yollarının kapatılmasının ulaşım kurgusunda süreklilik ve erişebilirlik
imkanl arını zafiyete uğratarak planın uygulama imkan ve kabiliyetini ortadan kaldıracak mahiyette
olması nedeniyle yapılan itirazın uvqun olmadığı, ancak 7 metrelik imar yolunun yol kurgusu ve
sürekli liği değiŞtirilmeden parsel lehine doğu yönünde ötelenmesi. üst ölçekli planda diizenlenen otopark
alanına erişimin sağlandığı l0 metrelik çıkmaz imar yolunun ana ulaşım aksı ile bağlantısı kurulacak
şekilde düzenlenmesi ulaşım kademelenmesi gereği 1/5000 ölceHi nazım imar plan ında da değişiklik
yqlı ı l mas ı ş ar t ıvl o ekll planda düzenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa edilmiştir

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 taih ve |24 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin |'/.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UİP-6l570l l6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, akçaabat İ lçesi, Derecik Mahallesi l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 3 t94
sayılı imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan 32 numaralı itirazın imar

syonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabuliine oy birliği ile karar
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: Akçaabat Ilçesi Derecik Mahaltesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

AkÇaabat Belediye Meclisi'nin 02/0912022 tarihli toplantısında Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan İtirazlar loqtıl.tış olup,5l3
saYılı karar ile İmaı Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarını-tamamlayİp raporunu
Meclis B?şkanlığına sunmuştur.

UIP-6I570t16 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
dlÇekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Betediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak diizenlendiği şekliyle 3 l 94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 i1e
23.07 -2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli
RevizYon Uygulama İmaı Plaruna mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Deİecik
Mahallesi, l l6 ada 8 ve 9 numaralı parsellere yapılan 33 numaratı itiraz ile, söz konusu İmar planı ile
bir krsmı Plan onama sınırı dışında kalan parsellerde malikle.i taraf,ndarı eski imar planına gore işlemleri
YaPtıklan (PaYlaşım, ruhsatlı binalar, çevre düzeni...) ifade edilerek taşınmazın güney kısmında
diizenlenen 7 metrelik imar yolunun bahsi geçen işlemler bozulacağı belirtiİmiş olup,} metrelik imar
yolunun kaldırılarak eski plandaki gibi diizenlenmesi talep edilmiştir.
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DÖNEM No
BİRLEŞİM No
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Imar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; itiraza konu plan ile l/5000 ölçekli nazım imar
plan kararlarına aykınlık teşkil etmeyecek mahiyette nüfus ve donatı dengesini korunarak, planın
uygulama imkan ve kabi liyetini artınlabilmek amacıyla eski ptandaki istikameti dikkate alınarak parselin
ortasından geçen 7 metrelik imar yolunun güney yönünde plan onama sınınna kaydırılarak imar adalarının
büti,inleştirilerek tek imar adası olarak diizenlenmesi ve parsellerin l0 metrelik imar yoluna cepheli
kısmında mevcut dokudaki kat ğimi ve çevre yapılaşmaya uygun olarak kent siluetinde bütünlük
sağlayacak mahi yette yapı ve nüfus yoğunluğu artırılmadan kat adedinin artınlarak TAKS:0.20 KAKS
0.60 3 kat yapı laşma koşullarında Ayrık Nizam Konut Alanı olarak ekli planda düzenlenmiş şekliyleuvsun olaca gı mütalaa edilmiştir

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Traİzon Biİytıkşehiİ Belediyesİ
Meclisinin l7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UiP_6ı570l l6 plan'işIem numaralı
Trabzon İli, AkÇaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/lO00 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına 3l94
saYılı_ imaı Kanunu'nun 8 (b) 

.maddesine göre yasal astı surecinİe yup,İ- sı numaralr itirazınkabulüne oy birliği ile karar verildi.
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KARAR TARİHİ
DÖNEM No
BİRLEŞİM No
OTURUMNo
KARARNo
KoNU : Akçaabat Ilçesi Derecik Mahallesi 1i l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar

Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022 tanhli toplantısında Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi
1/l000 ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmaların, tu.u-luyİp .upo-n,
MecIis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-61570l l6 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/1000
ölÇekli Rev@on Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 124 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mectisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayıh İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusundİ hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi 1/l000 ölçekli
RevizYon UYgulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Deİecik
Mahallesi, l l6 ada 14 ve 15 numaralı parsellere yapılan 34 numaralı itiraz ile, söz konusu imar p[anında
ticaret alanı, park alanı ve muhtelif genişlikte imar yolu olarak planlanan parselde, mülga Derecik
BelediYesi döneminde yapılan imar plan değişikliğinin iptaline itişkin Trabİon idare Mahkemesinin
20|1/1796 Esas ve 20l2ll009 sayılı Kararı doğrultusunda işlem yapılarak 'l l6 ada t5 numaralı parse[de
Parsel boYunca batı yönünde düzenlenen ticaret alanının ana yol hattında düzenlenmesi ve güneyindeki 7
metrelik imar yolunun terk işlemlerinin yapılarak ruhsatının iptali ile l0 metrelik imar yolunun eski
plandaki mahiyette düzenlenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; söz konusu itiraz dilekçesinde yer alan Trabzon
Idare Mahkemesi kararları doğrultusunda eski imar planına ilişkin iptal gerekçeleri zaten yerine
getirilerek P[an eski haline getirilmiş olmakla birlikte, 6360 Sayıh Kanun ile il idari sınırları İçinde
BüYükŞehir Belediyesi yapılanması sonrasında idari yapının değişmesi ile belde belediyesi iken mahalle
olarak belediYeniz sınırlarına dahil otan Derecik Mahallesini de kapsayan ilimiz geneIinde hazırlanan üst
ölÇek Çevre düzeni planları ve nazım imar planlannın onaylanıp, kesinleşerİk yürürlüğe girmesine
müteakiP Plan kademelenmesine uygun otarak 3l94 sayılı imar Kanunu uyannca Belediyemizce itiraza
konu li 1000 ölçekli uygulama imar planı Mekdnsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planİı Alanlar imar
Yönetmeliği ve ilgili diğer hükümler doğrultusunda, mekAnsal planlama kademeİi gereği üst ölçek plan
kararlarına uygun, planlama esasları kapsamında mevcut plan kararlarının yeniden kurgulandığı, mevcut
YaPılaŞma ve ulaŞım sisteminin dikkate alınıp, iyileştirilmesi amaçlı, nüfus verileri ve projeksiyonlarını
9Ys alan, arazinin genel yapısını, jeolojik durum ile kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda şehircilik
ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı gözetilerek hazırlanarak onaylanmıştır. 

-
Bu kapsamda öncellikle yapılan itirazın parsel maliklerince yapılmadığı tespit edilmi ş olmakla

birlikte, bahsi geçen alanda eski plandaki resmi kurum alanının (fiskobirlik) işlevini yitirmiş olması ile
taşınmazlann şahrslara satışı yapıldığından üst ölçek plan kararları doğrultusunda planlanan mekansal
fonksiyonuna uygun olarak ticaret alanı, park alanı ve imar yollan olarak düzen]enerek yeniden
diizenlemeye gidilmiş olup, itiraza konu edilen 7 metrelik imar yolunun terk işlemleri imar planın konusu
olmayıp imar uygul ama araçları iIe yapı lacağından itirazın uvgun olmadığı, ancak üst ölçekli planda
taşınmazın doğusun da düzenlenen otopark alanına erişimin sağlandığı l0 metrelik çıkmaz imar yolunıın
ulaşım kademelenm esl gereği ana ulaşım aksı ile bağlantısı kurularak ]/5000 ölçeHi nazım imar planında

ştir
da değişiklik yapılması sarııvlu ekli planda düzenlenmiş şekliyle uvgun ola cagr m edil
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T.C.
AKÇAABAT BELEDiYEsi

Belediye Meclisi

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UİP-6t570l l6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/lO00 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapıtan 34 numaralı itirazın İmar
Komisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
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Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/0912022larihli toplantısında Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama [mar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarınıİamamlayıp raporunu
MecIis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-61570l l6 plan işlem numaralı Trabzon İti, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabaı Belediye Mectisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay siireyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtartık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, ekçaabat İlçesi, Derecik MahaIlesi l/l0OO ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Deİecik
Mahallesi, l34 ada 8 numaralı parsele yapılan 35 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planında tamamı
otopark kullanımlı teknik altyapı alanı olarak parselin ticaret+konut alanı (TİCK) olacak şekilde yeniden
düzenlenmesi talep edilmiştir.

Imar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; donatı alanlannın yerleşimin banndırdığı nüfus
büYüklüğiine göre mevzuatlar çerçevesinde belirlendiği, kaldınlması veya küçülttilmesine ilişkin bir
karann plan kurgusunu, bütüntüğiinü bozarak l/5000 ölçekli nazım imar planı ana kararlanna aykırılık
teŞkil edeceğinden itirazın uvgun olmadığı. ancak plan yapım sürecinde söz konusu alanda sehven
eklenen iki farklı mekansal alan fonksiyon gösteriminin l/5000 ölçekli nazım imar plan karanna uygun
olarak ekli planda düzenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, imar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı karaıları ile onaylanan UiP-6l570l l6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l0O0 öldkti Revizyon Uygulama imar planına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasa| askı İürecinde yapılan-31 numaralı itirazın İmar
KomisYonunca mütalaa edildiği ve dtizenlendiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
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: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Süiplerince yapılan itiraz.
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ı Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

AkÇaabat Belediye Meclisi'nin 0210912022 tarih|i toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölÇekli.RevizYon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan İtirazlar görüşülmüş olup, 5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmatarını"tamamtayİp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6l570l 16 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi 1/1000
ölÇekli RevizYon Uygulama İmar Ptanı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararr ve Trabzon Büyükşehir Betediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine g"r"gi z3.06.z022 il"
23 -07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç dogrultusunda' hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı lapılarak, ilgiti muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/1O00 ölçekli
RevizYon UYgulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat iıçesı, oerecit
Mahallesi, l16 ada 12 numaralı parsele yapılan 36 numaraİı itiraz ile, söz konusulmar planında parselin
bulunduğu alanda düzenlenen ticaret alanının nar,. irn.ar ptu.na aykırı oIarak bitişik 116 ada 15
Parseldeki mevcut binayı korumak amacıyla bah yönünde büyütüldİğü ifade edilerek, itiraza konu
Parselin bahsındaki Çocuk bahçesi olarak diizenlenen kısmİnda kaİarı binanın da bu kapsamda
değerlendirilerek ticaret alaru olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

. İTul KomisYonunca yapılan değerlendirmede; ticaret alanı, park alanı ve 5 metrelik imar yolu
olarak Planlanan Parselde bulunan mevcut ticari yapılar dikkate alınarak özet mülkiyet sahipleİinin
YaŞaYacağı mağduriYet ve kamuya getireceği kütfet nedeniyle yaşanacak sorunların giderilmesine ytınelik
olarak taŞınmazın park alanı olarak düzenlenen kısmında İ metretik imar yolu-ve çevre yaiılaşma
koŞullarına uYgun olarak EMSAL:1.00 Yençok:l0.50 m. yapılaşma koşullannda Ticaret Alanı olarak
planlanmasına yönelik yapılan d izen|emenin I/5000 ölcekli nızım imar pıanında da değisi*ik vapıımasısartıvla ek].i pIanda düzenlenmiş_ şekliyIe uvgun olacağı ş"l,İna. .lltuluu .all.iştlrjİar Komisyonu
Raporunda Aslan G[jNER' in red oyuna turşı* oy çotıuğuyta uygun görüldüğü u"ıi.tiıo,iyir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesi;d;, irnuİ «o-.ı.yo,İ, raporu dogruıtusrnda;
AkÇaabat BelediYe Mectisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Traİzon ıtİytitşt l. BelediyesiMeclisinin 17 -05.2022 tarih ve 284 sayılı karaılan ile onaylanan Uip-6ı5r;İl; pıun'İşı". numaralıTrabzon ili,.AkÇaabat İtç_esi, Derecik Üahaltesi ı/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar pıanına ıısasaYılı Imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yaprlan'31 or.rJ, itirazın imarKomisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlJndiği şekliyle kabulüne oy birligi iı" ı.u.ur r..iıai.

M ÇAVtJŞ
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KARARTARİHİ
DÖNEM No
BİRLEŞiM No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

T.C.
AKÇAABAT BELEDİYESi

Belediye Meclisi

.03llll2022
:10
:3
:l
ı 597
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Plaruna Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02109/2022 tarih|i toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
1/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
sayılı karar ite İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarını tamamlayıp ,upo-n,
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6l570116 pları işlem numaralı Trabzon İti, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
6lçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l'7 .05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, itgiti muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/lO00 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahipterince yapılan itirazlardan; Akçaabat itçesi, Derecik
Mahallesi, l2 l ada l0 numaralı parsel ve l 20 ada l 8 numaralı parsele yapılan 37 numaralı itiraz ile, söz
konusu imar planında bir kısmı plan onama sınırı dışında kalan parsellerde planlanan park ve 5 metrelik
imar yolu nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi kapsamında 12| ada 10 nolu parselin doğusunda
geçen 7 metrelik imar yolunun kaldınlması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; bir kısmı plan onama sınırı dışında kalan
Parsellerin planlanan kısmı yapılaşmaya uygun büyüklükte olmamakla birlikte, park alanlannın
yerleşimin banndırdığı nüfus büyüklüğüne göre mevzuatlar çerçevesinde belirlendiği, kaldırılması veya
küçültülmesine ilişkin bir karann plan kurgusunu, bütünlüğünü bozarak t/500O ölçekli nazım imar
planında öngörülen yoğunluğu artıncı nitelikte olması ve fonksiyon değişikliğine yönelik talep l/5000
ölçekli nazım imar planr ana kararlarını bozucu nitelikte olduğundan, l2l ada lO nolu paıselin bulunduğu
bölgede de imar adasının cephe uzunluğunun planlama esaslanna aykınlık teşkil ederek ada geometrisinin
bozulmasına yol açacağı ve planın uygulama imkan ve kabiliyetini o(adan kaldıracak mahiyette olması
nedeniYle itirazın uyeun olmadığı, ancak parsellerin l0 metrelik imar yoluna cepheli kısmında mevcut
dokudaki kat ğimi ve çevre yapılaşmaya uygun olarak kent siluetinde bütiinlük sağlayacak mahiyette
YaPı ve nüfus Yoğunluğu artırılmadan kat adedinin artırılarak TAKS:O.2O KAKS= 0.60 3 kat yapıtaşma
koŞullaıında AYrık Nizam Konut Alanı olarak ekli planda düzenlenmiş şekliyle uyqun olacaİı mütalaa
edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, Imar Komisyonu raporu doğrultusunda;
Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04 .2022 larih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Beledi yesl
Meclisinin 17 .05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UİP-6l570ll6 ptan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 3 l94
sayılı İmar Kanunu' nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan 37 numaralı itirazın İmar
Komisyonunca Iıl edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Osm ZilbeydaKAZAZ
MecIis Katibi
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M
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KARAR TARiHİ
DÖNEM No
BİRLEŞİM No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

T.C.
AKÇAABAT BELEDiYEsi

Belediye Meclisi

z 03ll|l2022
:l0
:3
:l
: 598
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l00O ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0210912022 tarlh|i toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarını tamamlayıp raponınu
Meclis B?şkanlığına sunmuştur.

UIP-6I570116 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Ptanı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 124 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l7 .05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 lle
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazrrlanan ilan
panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendiri lmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmaı Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Müallesi, |20 ada 29 ve 3l numaralı parsellere yapılan 38 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile
bir kısmı plan onama sınırı dışında kalan parsellerin ene{i nakil hatlında kalan kısmında planlanan park
alanr ve 5 metrelik yaya imar yollarının taşınmazlardaki kamusal alanda küçülmeye gidilmeden kısıtlılığı
ortadan kaldıracak müiyette enerji nakil hattı dikkate alınarak 4-5 metre doğu yöniirıe ötelenerek
diizenlenmesi talep edilmiştir.

Imar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; üst ölçek plan nüfus projeksiyonunu aşmayacak
ve plan kararlanna aykrnhk teşkil etmeyecek mahiyette taşınmazların ortak sınınnın bulunduğu kısımdan
geçen elektrik hattı dikkate alınarak plan uygulama imkan ve kabiliyeti artınlmaya yönelik park ve 5
metrelik imar yollannın kaydırılarak diizenlenmesi ve parsellerin l0 metrelik imar yoluna cepheli
kısmında mevcut dokudaki kat ğimi ve çevre yapılaşmaya uygun olarak kent siluetinde bütünlük
sağlaYacak mahiyette yapı ve nüfus yoğunluğu artınlmadan kat adedinin artınlarak TAKS:0.20 KAKS=
0.60 3 kat Yapılaşma koşullarında Ayrık Nizam Konut Alanı olarak ekli planda düzenlenmiş şekliyle
uvgun olacağı mütalaa ediImişıir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, imar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Biİyükşehiİ Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UiP-6l570l ı6 jıan'işlem numaralı
Trabzo.n İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahaltesi l/l000 ötdkti Revizyon Uygulama İmar planına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nrrn 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinje yapıİan 38 numaralr itirazın
kabulüne oy birliği i|e karar verildi.

Os Nuri EKI ZnbeydaKAZAZ
Meclis katibi
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:03lll12022
:ı0
:3
:ı
: 599
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

AkÇaabat Belediye Meclisi'nin 02/0912022 ianhli toplanttsında Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi
1/l000 ölÇekli RevizYon Uygulama İmar Planına askr sürecinde yapılan İtirazlar görüşülmüş olup, 5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çatışmalunn,İu.u.ıuyİp .ajo.n,
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6I570t 16 plan iş.lem numaralı Trabzon İti, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölÇekli Reviryon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararr ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine g"r"ği z3.o6.202z 1ı"
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç dogrultusunda' hazırlanan iIan
Panosunda ve resmi internet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı lapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi t/1000 ölçekli
RevizYon UYgulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat iıçesi, oereciı<
Mahaltesi, 123 ada 3 numaralı parsele yapılan 39 numaralİ itiraz ile, söz konusu İmar planı ile parselde
Planlanan Park alarunın güneyinden geçen derenin kadastral durumu dikkate alınarak planın uygulama
sürecinde YaŞanabilecek sorunlann (tevhit-ifraz...) önüne geçilebilecek mahiyette park alanı ve 5 metrelik
imar yollannın ekli krokideki şekilde düzenlenmesi talep editmiştir.

_ İmar KomisYonunca yapılan değerlendirmede; İist ölçek plan nüfus projeksiyonunu aşmayacak
ve plan kararlanna aykırılık teşkil etmeyecek mahiyette taşınmazların bulundugu utiığeaen dere hattı ve
mü[kiYet dokusu dikkate alınarak, parsellerde tevhit, ifraz şartını kaldıracak şekİlde plİn uygulama imkan
ve kabiliYetinin artınlmaya yönelik olarak park ve 5 metrelik imar yollarının etıİ pıanaİ atenlenmiş
şekliyle uvgun olacağı mütalaa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, imar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Tralzon adytitşetıir Belediyesİ
Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UiP_6l570ll6 jlan'işlem numaralı
Trabzoı ili, Akçaabat ilçesi, Derecik Mahallesi l/lO00 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına 3l94saYılı Imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinje yapıİan 3ı numaralı itirazınkabulüne oy birliği ile karar verildi.



KARAR TARiHi
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T.C.
AKÇAABAT BELEDİYESİ

Belediye Meclisi

ZlbeydaKAZAZ
Meclis katibi

:03l|l12022
:l0
:3
:l
: 600
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahatlesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

AkÇaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022 tanhli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahaltesi
l/lO00 ölÇekli.Revizyon Uygulama İmar Planına askı siirecinde yapılan 

'itirazlar 
İ.ı.tiştiı.ış olup, 5l3

saYı[ı karar ile İmar Komisyonuna havale ediImiştir. İmar Komisyonu çalışmalarını-tamamlayİp .upo-n,
Meclis B?şkanlığına sunmuştur.

UIP-615701t6 plan iş_lem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahatlesi l/l000
öIÇekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine g"r"ği 23.06.2022 |l"
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, itgili muhtarlık
bilgilendiriImiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon iıi, Akçaabat ilçesi, Derecik Mahallesi 1/l00O ölçekli
RevizYon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Deİecik
Mahallesi, l0l ada 7l numaralı parsele yapılan 40 numarah itiraz ile, söz konusu imar planında parselin
Park alanı olarak diizenlenen kısmının kaldırılaıak yeniden dtizenlenmesi talep editmiştİr.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; eski imar planında İamamı 
'paık 

alanı olarak
Planlanan Parsel lehine itiraza konu planla iyileştirme yapılmış olup, park alanlarının yerleşimin
banndırdığı nüfus büyüklüğüne göre mevzuatlar çerçevesinde belirİendiği, kaldırılması veya
küÇültülmesine ilişkin bir kararın plan kurgusunu, bütünlüğünü bozarak l/50O0 ölçekli nazım imar
planında öngörülen yoğunIuğu artırıcı nitelikte olduğundan ve fonksiyon değişikliği talep l/5000 ölçekli
nazım imar planı ana kararlaıını bozucu nitelikte olduğundan itirazın uveun olmadığı mtİtalaa edilmİştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, irnu, ro.isyorn-aporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Tra6zon Biİyükşehiİ Belediyesi
Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UiP-6l570l l6 jı-'işı". numiralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölç;kli Revizyon Uygulama imar planına 3l94
saYrlı imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yup,lun lüİ İu.ırah itirazın reddine
oy birliği ile karar verildi.

Os Nuri IM
Belediye Başkanı

Mahmut AVUŞ
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ı 03llll2O22
:l0
:3
:l
: 60l
: Akçaabat llçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygu|ama İmaı
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02109/2022 ıarlhli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahaltesi
l/1OO0 ölçekli Revizyon Uygulama İmar P|anına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşütmüş olup,5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarınıİamamlayrp ,ujo-n,
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6l5701t6 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayıtı kararları ile
onaYlanarak diizenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ıIe
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtartık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İIi, a.kçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l0OO ölçekli
Revizyon Uygulama İmaı Planına mütk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Deİecik
Mahallesi, l l3 ada l numaralı parsele yapılan 4l numarah itiraz ile, söz konusu imar planında parselin
park alanı olarak düzenlenen kısmrnın kaldırılarak yeniden düzenlenmesi talep editmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; eski imar ptanındaki imar hatları korunarak
düzenlenen parselin plan onama stntrı dışında kalan kısmı konut alanı, park alanı, dere ve muhtelif
geniŞlikte imar yolları olarak planlanmış olup, özellikle ilçemizde bulunan derelerin zaman zaman
taŞkınlara yol açtığı, can ve mal kayıplanna neden otabileceği gerekçesi ile planlama çalışmalarında kuru_
sulu dere ayrımı yapılmaksızın, alanın jeolojik yapısı, topoğrafuası, mevcut dokusu ile dere hatlarının
yakın çevreleri de göZ önüne alınarak planlama ilkesi kapsamında yeşil aları olarak planlanmasının daha
doğru bir yaklaşım olacağı, bu kapsamda parselde üst ölçek planlarda park alanı olarak planlanan kısmın
kaldırıl masına ilişki n talep, planlama esaslanna aykırı olmakla birlikte planlar arası kademeli birliktelik
ilkesi kapsamında l /5000 ölçekli nazım imar planı ana kararlarını bozacak mahi yette olduğundan itirazın
u\'gun olmadığı mütalaa edilmi ştır.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat BelediYe Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Tratzon lJytl<şelıir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UiP-6l570l16 jlan'işlem numaralı
Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Derecik Mahallesi ı/l000 ölç;kli Revizyon Uygulama İmar Planına 3l94
saYrh imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı süİecinde yup,lu, lİ İr-uralı itirazın reddine
oy birliği ile karar verildi.
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DÖNEM No
BİRLEŞiM No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

T.C.
AKÇAABAT BELEDİYESi

Belediye Meclisi

Zibeyda KAZAZ

ı 03llll2022
:l0
:3
:l
:602
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan iliraz.

AkÇaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022 tarihli toplantısında Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi
1/1000 ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarınıLmamlayİp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-6ı5701l6 plan işlem numaralı Trabzon ili, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi 1/1000
ölÇekli Revizyon Uygutama İmar PIanı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 i|e
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askt ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l00O ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Derecik
Mahallesi, l09 ada 64 numaralı parsele yapılan 42 numarah itiraz ile, söz konusu imar planı ile konut
alanı ve muhtelif genişlikte imar yolu olarak planlanan parsele ilişkin eski imar planına göre alınan imar
durumuyla taşınmazda tek başına yapılaşma imkanı varken bahçe duvarı tanzimi ve arazi tesfiyesi işlerine
baŞlandığı ifade edilerek, itira,a konu planda l09 ada 66 nolu parselin artık kısmı nedeniyle tek başına
yapılaşma yönünden yaşanan kısıthlık nedeniyle (evhit şartı) mağduriyetlerinin giderilerek 7 metrelik
imar yolunun müstakil yapılaşmaya elverişli olacak şekilde eski imar planındaki gibi düzenlenmesi talep
edilmiştir.

Imar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; söz konusu imar planında büyük kısmı plan onama
sınırı dıŞında kalan parselin batısında planlanan 7 metrelik imar yolunun kaldırılmasının ulaşım
kurgusunda süreklilik ve erişebilirlik imkanlarını zafiyete uğratarak adİ geometrisinin bozulmasına yol
aÇacağından itirazın uvqun olmadığı, ancak 7 metrelik imar yolunun yol kurgusu ve stırekliliğini
değiŞtirilmeden mülkiyet dokusu dikkate alınarak plan uygulama imkan ve kabİliyetinin artınlm-aya
Yönelik olarak parsel lehine taşınmazlaıdaki tevhit, ifraz şartını kaldıracak şekilde 7 metrelik imar
Yolunun karŞılıklı Parsellerden eşit şekilde geçirilerek ekli planda düzen|enmiş şekliyle uyqun olacağı
mütalaa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. imar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat BelediYe Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Traİzon Bıİytıkşehir Belediyesİ
Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayı|ı kararları ite onaytanan Uip-6ı570l ıo pıan'işıem numaralıTrabzon i[i, AkÇaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l0O0 ölçekli Revizyon uygrıu.i in1a. Planına 3l94saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapı|an'İz numaralı itirazın imarkomisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlJndiği şekliyle kabulün" oy uııigi iıe karar rerııai.
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: O3llll2022
:l0
:3
:l
: 603
ı Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/l0OO ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk SahipIerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/0912022 taihli toplantısında Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi
1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş otup, 5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edi[miştir. İmar Komisyonu çalışmaların,İamamlay,p rajorunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6I570116 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabaı İlçesi, Derecik Mahallesi 1/1000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmİ intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l00O ölçekli
Revizyon Uygulama İmaı Planına mülk süiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat llçesi, Derecik
Mahallesi, l02 ada 24 numaralı parsele yapılan 43 numarılı itiraz ile, söz konusu imar planında bir
kısrnı plan onama sınırı dışında kalan parselde diizenlenen çocuk bahçesi ve 5 metrelik yaya imar yolunun
kaldırılarak diizenIenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; parselde düzenlenen çocuk bahçesi ve kenanndaki
5 metrelik imar yolu üst ölçek l/5000 planda park olarak planlanan alan içerisinde düzenlenen yaya yolu
oluP, özellikle ilçemizde bulunan derelerin zaman zaman taşkınlara yol açtığı, can ve mal kayıplarına
neden olabileceği gerekçesi ile planlama çalışmalannda kuru-sulu dere ayrımı yapılmaksızın, alanın
jeolojik yapısı, topoğratyasr, mevcut dokusu ile dere hatlarının yakın çevreleri de göz önüne alınarak
planlama ilkesi kapsamında üst ölçek planlarda park alanı olarak planlanan kısmın kaldırılmasına ilişkin
talep, planlama esaslarına aykırı olmakla birlikte park alanlarının yerleşimin barındırdığı nüfus
büyüklüğüne göre mevzuatlar çerçevesinde belirIendiği, kaldırılması veya küçültülmesine ilişkin bir
karann plan kurguSun u, bütünlüğünü bozarak planlar arası kademeli birliktelik ilkesi kapsamında l /5o00
ölçekli nazım imar planı ana kararlarını aykırılık teşkil edeceğ inden itirazın uvsun olnladığı mütal aa
edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmaı Komisyonu raponı doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Bİyükşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UiP-6l570l l6 İlan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İ[çesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçeİli Revizyon Uygulama imar planına 3l94
saYılı Imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan 4j numaralı itirazın reddine
oy birliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi
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:3
:l
ı 604
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahaltesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Belediye Başkanı Meclis katibi

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/0912022 tarihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygutama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
sayı[ı karaı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarını tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UiP-6ı570ı l6 plan işlem numaralı Trabzon İli. Akçaabat ilçesi. Derecik Mahallesi l/l000
6lçek|i Rev@on Uygulama İmar Ptanı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 124 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak diizenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmaı Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi internet sayfasında 1 (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Rkçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l00O ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlaıdan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, l|7 ada3 numaralı parsele yapılan 44 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planında tamamı
parselden geçen 7 metrelik imar yolunun komşu parsellerden eşit geçecek şekilde doğu yönündeki l l7
ada 4 parsel sınrnna kaydınlarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; söz konusu imar planında bir kısmı plan onama
sırun dışında kalan parselden geçen 7 metrelik imar yolunun yol kurgusu ve sürekliliğini değiştirilmeden,
mülkiyet dokusu dikkate alınarak plan uygulama imkan ve kabiliyetinin artınlmaya yönelik olarak
parseldeki tevhit, ifraz şartını kaldıracak mahiyette 7 metrelik imar yolunun komşu l 17 ada 4 nolu parsel
yönündeki komşu sırunna kaydırılması ve parselin l0 metrelik imar yoluna cepheli kısmında mevcut
dokudaki kat ğimi ve çewe yapılaşmaya uygun olarak kent siluetinde bütünlük sağlayacak mahiyette
yapı ve nüfus yoğunluğu artırılmadan kat adedİnin artınlarak TAKS:0.20 KAKS:0.60 3 kat yapılaşma
koşullannda Ayrık Nizam Konut Alanı olarak ekli planda di,izenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa
edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Büyfüşehir Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UiP-6l57Ol l6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 3l94
saYlh İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinİe yapı|an 44 numaralı itirazın
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
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:03llll2022
:l0
:3
:l
: 605
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/lO0O ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0210912022 tarih|i toplanüsında Akçaabat İlçesi Derecik Mahatlesi
l/1000 ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale editmiştir. İmar Komisyonu ça[ışmalarınılamamtayİp rapo-nu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6l570l l6 plan işlem numaralı Trabzon İIi, Akçaabat İtçesi. Derecik Mahallesi l/l000
ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi lil000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapı|an itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Deİecik
Mahallesi, l08 ada 2 l numaralı parsele yapılan 45 numarah itiraz ile, söz konusu imar planı ile bir kısmı
Plan onama sınırı dışında kalan parselde eski planda da aynı mahiyette plan onama sınırında diizenlenen
7 metrelik imar yolunun kaldınlması ya da artık krsım kalmayacak şekilde kuzey parsel sınınna doğru
ötelenerek diizenlenmesi talep edilmiştir.

Imar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; kırsal karakter özelliği devam eden söz konusu
Parseli de kaPsaYan bölgede parselin kuzeyinden geçen 7 metrelik imar yolunun ulaşım kademelenmesi
kaPsamında sürekliliği ve erişilebilirliği değiştirilmeden, mülkiyet dokusu dikkate alınarak plansız alanda
Plan onama sınırına bitişik konumda kalan ve yapılaşma imkanı olmayan artık mahiyİtteki parçaya
dikkate alınarak 7 metrelik imar yolunun kuzey yönünde ötelenerek ekli planda dtizenİenmiş şeı<İiyle
uvgun olacağı mütalaa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 124 sayılı kararı ve Trabzon Bİytıkşehiİ Belediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UiP-6l570l l6 jlan işlem numİralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/1000 ölç;li Revizyon Uygulama imar planına 3l94
saYıh Imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapıİan 45 numaralı itirazın
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
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:03lll12022
:l0
:3
:l
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: Akçaabat llçesi Derecik Mahallesi l/l000 öIçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

AkÇaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022la1.hli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan İtirazlar göri§ülmüş oIup, 5l3
saYı|ı karar ile imar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmaların,İu.u.ıuyİp .rjo-n,
Meclis B?şkanlığına sunmuştur.

UIP-6l570r 16 plan iş.lem numaralı Trabzon İti, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
öİÇekli Revizyon Uygutama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine g"r"ği zı.o6.zoz2 il"
23.07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç dogrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
biIgilendirilmiştir.

Yasal askr ilan süresi içerisinde Trabzon İli, akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/lO00 ölçekli
RevizYon UYgulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat iıçesı, nerecit
Mahallesi, l08 ada 20 numaralı parsele yapılan 46 numaralİ itiraz ile, söz konusu İmar planı ile bir kısmı
Plan onama sının dıŞında kalan parselde eski planda da ayr,ı mat iyette plan onama sınınnda diizenlenen
7 metrelik imar Yolunun kaldırılması ya da artık losım kalmayacak şekilde kuzeye doğru ötelenerek
diizenlenmesi talep edilmiştir.

.. Imar KomisYonunca yapılan değerlendirmede; kırsal karakter özetliği devam eden söz konusu
Parseli de kaPsaYan bölgede parselin kuzeyinden geçen 7 metrelik imar yolu-nun ulaşım kademelenmesi
kaPsamında sürekliliği ve erişilebilirliği değiştirilmeden hattının düzenlİnmesi ile bİrlikte taşınmazdaki
mevcut YaPılaŞma ve fiiliYattaki kavşak bağlantısı da dikkate alınarak plan uygulama imkan ve
kabiliYetini artırmaYa Yönelik olarak doğu yöntinde komşu parselle tevhit şartını kaİd]nlarak 7 metrelikimar Yol hattı ve devamındaki kavşağın ekli planda düzenlenmiş şekliyle uveun olacağı mütalaa
edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince Yapılan görüşme neticesinde, imar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat BelediYe Meclisinin 06-04.2022 taih ve l24 sayılı kararı ve Tralzon ıuytıkşetıir BelediyesiMeclisinin 17 -05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan uiı_o ı szo ı ı o İ""'işı". numaralıTrabzon İli, Akçaabat ilçesi, Derecik Müaııesi l/lO00 ölç;kli Revizyon Uygulamİ İmar pıan,na ııs+saYılı..İmar K$_gnu]nun 8 (b).maddesine göre yasal aslı stirecinİe yapıİan 46 numaralı itirazınkabulüne oy birliği ile karar verildi.
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KARAR TARİHi
DöNEM No
BİRLEŞiM No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

T.C.
AKÇAABAT BELEDiYESİ

Belediye Meclisi

ı 03ll|12022
:l0
:3
:l
:607
: Akçaabat llçesi Derecik Mahallesi l/l00O ölçekli Revizyon Uygutama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Atçaabat Belediye Meclisi'nin 02/0912022 tat'.hli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/1000 ölÇekli.Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmaların, ta.u.luyİp ,uporun,
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6l570l t6 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Ptanı Akçaabat Belediye Mectisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak diizenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Derecik Mahallesi l/lO0O ölçekli
RevizYon Uygulama İmar Plaruna mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, l0l ada 2l numaralı parsele yapılan 47 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planında parselde
diizenlenen kuzey-güney doğrultulu 7 metrelik imar yolunun topoğrafik yapısı nedeniyle çalışamayacak
mahiYette olduğu belirtilmiş l02 ada 22 parsele erişiminde doğusundaki Mera Yolundan sağlayacağı
ifade edilerek, 7 metrelik yolun kaldınlarak konut alanı olarak düzenlenmesi taIep edilmiştir.

Imar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; eski imar ptanındaki istikameti dikkate alınarak
Parselde di,izenlenen itiraza konu devamlılığı olan 7 metrelik imar yolunun daraltılması, ötelenmesi veya
kaPatılmasının ulaşım kurgusunda süreklilik ve erişebilirlik imkanlarını zafiyete uğratacağı, ada
geometrisinin bozulmasına yol açarak planın uygulama imkan ve kabiliyetini ortadan kaldıracak
mahiyette olması nedeniyle itirazın uvgun olmadığı mütalaa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon nİyul<şehir Belediyesİ
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayıIı kararları ile onaylanan UlP-6l570l l6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/lO00 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planına 3l94
saYılı Imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yupİl* lİ ou111arah itirazın reddine
oy birliği ile karar verildi.

Osman Nuri E M ZilbeydaKAZAZ
Meclis katibi
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T.C.
AKÇAABAT BELEDiYESİ

Belediye Meclisi

KARAR TARIHI
DöNEM No
BiRLEŞİM No
OTURUM No
KARARNo
KoNU

.03ll'.l2022
:10
:3
:l
: 608
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/t O00 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan iliraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/0912022 tarihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar gönişülmüş olup,5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarınıİamamüayrp raporu.ru
Meclis Başkanlığına srrnmuştur.

UIP-6l570l 16 plan işlem numaralı Trabzon İti, akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölçekti Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında 1 (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İtçesi, Derecik Mahallesi 1/1000 ötçekli
RevizYon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itiraz|ardan; Akçaabat ilçesi, Derecik
Mahallesi, l02 ada 97 numaralr parsele yapılan 48 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile parselde
planlanan 7 metrelik imar yollarının kaldırılarak yeniden düzenlenmesi talep editmiştir.

İmar Komisyonı.mca yapılan değerlendirmede; itiraza konu parseldİ planlanan 7 metrelik imar
Yolunun kaldırılması ulaşrm kurgusunda süreklilik ve erişebilirlik imkanlarını zafiyete uğratarak, imar
adasınln cephe uzrınluğu açısından planlama esaslanna aykınlık teşkil ederek ada geometrisinin
bozulmasına yol açarak planın uygulama imkan ve kabiliyetini ortadan kaldıracak mahİyette olması
nedeniyle itirazın uygun olmadığı mütalaa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. imar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayıh kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UiP-61570l l6 ptan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar Planına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı süİecinde yupİl- 4tİ İr-uralr itirazın reddine
oy birliği ile karar verildi.

Osman Nuri EKİ ZnbeydaKAZAZ
Meclis katibi
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Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022lat'.hli toplantısında Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalarını tamamlayrp .upo-n,
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-6ı5701ı6 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Derecik Mahallesi l/l000
6lçekli Revizyon Uygulama İmar PIanı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak diizenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 i|e
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan

T.C.
AKÇAABAT BELEDiVESi

Belediye Meclisi

ı 03l|l12022
:l0
:3
:l
: 609
: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/lO00 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

panosunda ve resmi intemet sayfasında
bilgilendirilmiştir.

l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık

plan onama sının dışında kalan parselde planlanan 5 metrelik imar yolunun topoğrafik yapısı nedeniyle
ça[ışamayacak mahiyette olduğu ifade edilerek l02 ada l0l ve l02 nolu parsellerle birlikte taşınmazdaki
park ve 5 metre lik imar yolunun kaldınlarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

Imar Komisyonunca yapılan değerlendi rmede; kurum görüşleri doğrultusunda l/5000 ölçekli
nazım imar plan kararları ile plan onama sınırlan belirlenen itiraza konu parsetde planlanan park ve
kenanndaki 5 metrelik imar yolları üst ölçek l/5000 planda park olarak planlanan alan içerisinde
düzenlenen yaya yolu olup, üst ölçek planlarda park alanı olarak planlanan kısmın kaldınlmasına ilişkin
talep ile planlama esaslar ına aykırı olmakla birlikte planlar arası kademeli birliktelik ilkesi kapsamında
l/5000 ölçekli nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil edeceği nden itirazın uvsun olmadığı
mütalaa edilmiştir

KARARTARİHi
DÖNEM No
BiRLEŞİM No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

Osman Nuri E iM Zljbeyd,aKAZAZ
Meclis katibi

Mahm AVUŞ

Yasal askı ilan sıiıresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahatlesi l/l0O0 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İ[çesi, Derecik
Mahallesi, l02 ada 99 numaralı parsele yapılan 49 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile bir kısmı

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Btİytıkşehiİ Betediyesi
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UiP_6l570l ıo İıan işlem numaralı
Trabzon İli, akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l0O0 öldkli Revizyon Uygulama imar planına 3l94
saYrlı imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı süİecinde yapİlun lO İurn"ralı itirazın reddine
oy birtiği ile karar verildi.

(
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KARAR TARJHI
DÖNEM No
BiRLEŞİM No
OTURUM No
KARARNo
KoNU

T.C.
AK(]AAl}AT BELEDiYESi

Belediye Meclisi

:03ll|l2022
:l0
:3
:l
: 610
: Akçaabat İlçesi Derecik Müallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022 tai.hli toplantısında Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi
l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale ediImişlir. İmar Komisyonu çalışmalarını tamamluyİp ,ujo-n,
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-6ı5701ı6 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabaı İlçesi, Derecik Mahallesi l/1000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayı|ı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.0'7.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtartık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan stiresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l00O ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Deİecik
Mahallesi, l l0 ada 6 numaralı parsele yapılan 50 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile parselde
düzenlenen park alanı, l0 ve 7 metrelik imar yollannın kaldırılarak yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; eski imar planındaki imar hatları korunarak
düzenlenen itiraza konu 7 ve l0 metrelik imar yol güzergahlannın kaldınlması veya ulaşım imkanlannı
7arıyete u$ratacak biçimde daraltılmasına veya ötelenmesinin ulaşımda süreklilik ve erişebilirtik
imkanlannl zafiyete uğratarak bozacağı ve park alanlarının yerleşimin barındırdığı nüfus büyüklüğüne
göre mevzuatlar çerçevesinde belirlendiği, kaldırılması veya küçültülmesine ilişkin bir kararın plan
kurgusunu, bütünlüğünü bozacağı ve l/5000 ölçekli nazım imar plan kararlarına aykırı olması nedeniyle
YaPılan itirazın uvgun olmadığı, ancak parsel lehine iyileştirme yapılarak planın uygulama imkan ve
kabiliYetini artırılabilmek amacıyla l0 metrelik imaı yolunun fiiliyattaki yola göre düzenlenmesi,
kuzeYbatı Yönündeki 7 metretik imar yolunun da ulaşım kademelenmesi kapsamında yol kurgusu ve
sürekliliği değiŞtirilmeden ötelenmesi, güneydoğu yönünde düzenlenen 7 metrelik irnar yolunun ise
doğusunda tevhitli konumdaki parça ile tevhit şartı kaldırılarak plan onama sınır dışında bırakıtarak imar
uduhult n n ]/5000 Elc"kli 

'orr- i*o, plorrndo do ,lrğiriklik vop11-oy sorırvlo ekİi planda dtızenlenmiş
şekliyle uygun olacağı mütataa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AtÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Tratzon Btİytıkşehir Belediyesİ
Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UiP-6ı570ı l6 plan işlem numaıalı
Trabzon ili, Akçaabat itçesi, Derecik Mahaltesi t/l000 ötç;kti Revizyon Uygulama imar ptanına 3l94
saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan'sl numara!ı itirazın imar
komisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulün" oy uıııgı ıı" tara. re.iıaı.

Osman Nuri EKİM
BeIediye Başkanı
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T.C.
AKÇAABAT BELEDiYEsi

Belediye MecIisi

: Akçaabat İtçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02109 /2022 :nnhlıi toplanısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölÇekti.Revizyon Uygu|ama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş otup, 5l3
saYılı karar ile imar Komisyonuna havale edilmiştir. imar Komisyonu çalışmalannrlurnamlayİp .aporun,
Meclis B?şkanlığına sunmuştur.

UIP-615701l6 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Betediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak diizenlendiği şekliyle 3 l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23-07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet saylasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapıtarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l0O0 ölçekli
RevizYon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat ilçesi, Derecik
Müallesi, l08 ada 55 numaralı parsele yapılan 5l numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile parselin
batısında diizenlenen 10 metrelik imar yolunun yeniden dtizenlenmesi talep edilmiştir.

_ İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; söz konusu parselin batısınjan geçen 10 metretik
imar Yolu, üst ölÇek plan kararları kapsamında yerleşimin nüfusu, arazi yapısı, yol güzergahının servis
sağladığı YerleŞim alanlanna erişimin sağlanması gibi kriterler göz önünde bulundurularak, fiiliyatta
ÇalıŞır mahiyetindeki yolun eski imar planındaki istikameti dikkate alınarak şekillendirilmiş olup,
Parselden geÇen l0 metrelik imar yolunun kaldınlması veya ulaşım imkanlarını zalıyete uğralacak
biÇimde daraltılmasına veya ötelenmesine ilişkin kararların genel ulaşım kurgusu kapsamında l/5000
ölÇekli nazım imar plan ana kararlarını bozacağından, plan bütünlüğü kapsamında süİektiliği olan yol
güzergahına yapılan itirazın uvgun olmadığı, ancak parselin l0 metrelik imaı yoluna cepheİi kısmında
mevcut dokudaki kat rejimi ve çevre yapılaşmaya uygun olarak kent siluetinde bülüntük sağlayacak
mahiyette yapı ve nüfus yoğunluğu artırılmadan kat adedinin artırılarak TAKS-0.20 KAKS:0.60 3 kat

:03l|ll2022
:l0
:3
:l
: 61l

nda Ayrık Nizam Konut Alanr olarak ekti planda düzenlenmiş şekliy le uy no lacağı

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. imar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Be[ediYe Meclisinin 06.04.2022 tarih ve |24 sayılı karan ve Traİzon aİytıı<şehiİ Belediyesİ
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan Uip-6ı570l ıo pıan'şıem numaralı
Trabzon ili,_Akçaabat ilçesi, Derecik Üahallesi l/l000 ötdkli Revizyon Uygulamİ imar planına 3l94saYılı Imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan'S"l numaralı itirazın Imarkomisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulün" oy ui.ıigı ıı" tu.u. rJıai.

yapılaşma koşullan
mütalaa edilmiştir.
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T.C.
AKÇAABAT BELEDiYESİ

Belediye Meclisi
KARAR TARiHi
DÖNEM No
BİRLEŞİM No
OTURUM No
KARARNo
KoNU : Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi l/1OO0 ölçekli Revizyon Uygulama İmar

Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0210912022 tar.hli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çahşmalanrr-tamamlayİp rapo.unu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6t570116 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Betediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 |Ie
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç dogrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendiriImiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli
RevizYon Uygulama İmar Planına mütk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Deİecik
Mahallesi'ne ilişkin yapılan 52 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile Derecik Mahallesi, Uğurlu
Mevkiinde mevcut yol güzergahları boyu ayrık nizam iki kat konu1 alanı olarak planlanan bölgeĞrde,
arazinin topoğrafik yapısı nedeniyle kısmen toprağa gömütü kısımları mahallenin kıİsal özelliği itİbariyle
Yol kotunda konut kullanımı tercih edilmediği, müştemilat (odunluk, ardiye, depo, garaj,...) giÜ iskan jışı
alanlar olarak kullanılmakta olduğu ifade edilerek, yol giizergahında dıızenlenİn ayrık nizam 2 kat
YaPllaŞma koŞullannda konut alanlannın inşaat hakkı artınlmadan 3 kat olacak şekilde yeniden
düzenlenmesi talep edilmiştir.

_ Imar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; itiraza konu Derecik Müallesi Uğurlu Mevkiinde
bölgeYe hizmet veren ulaşım kademelenmesinde ana ulaşım aksı mahiyetinde olan Vali-Enver Salihoğlu
Cgddesi, Mehmet Şahin Uğurlu Caddesi ve Derecik Yeni Caddesi imar planında l0 metrelik imaı yoüu
olarak PlanlanmıŞ,4 kata kadar yapılaşmanın olduğu kilgede mevcut dokunun büyük kısmının 3 kat
olarak oluştuğu tespit edildiğinden, bahsi geçen yol giizerga}u iizerinde TAKS=0.30 KAKS= 0.60 2 kat
YaPılaŞma koŞullannda Ayrık Nizam Konut Alanı olarak planlanan kısımlannın mevcut dokudaki kat
ğimi ve Çevre YaPılaŞmalara uygun olarak kent siluetinde 6tıtti"ltıl. sağlayacak mahiyette yapı ve nüfus
yoğunluğu artırılmadan üst ölçek planlara uygun olarak kat adedinin artırılarak TAKs=o.zo «ars: o.oo
3 kat yapılaŞma koŞullarında Ayrık Nizam Konut Alanı olarak ekli planda diizenlenmiş şekliyle uveun
olacağı mütalaa ediImiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme netice
Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24
Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l00O
sayılı Imar Kanunu'nun 8 (b) maddesin e göre yasal
kabuIüne oy birl iği ile karar verildi.
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sinde, imar Komisyonu raporu doğrultusunda;
sayılı karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
onaylanan UİP-6l 570l l6 plan işlem numaralı
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 3l94
askı siirecinde yapılan 52 numaralı itirazın
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AkÇaabat Belediye Meclisi'nin 0210912022 tarıhli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
1/1000 ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,513
saYılı. karar ile İmar Komisyonuna havale edi[miştir. İmar Komisyonu ça[ışmalarını-tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6I570116 plan işJem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/1000
ölÇekli RevizYon Uygulama İmar Planı Akçaabat Betediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mec[isinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayıh kararları ile
onaYlanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine g"r"gi zı.o6.2ozz 1l"
23-07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında 1 (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon iti, Akçaabat ilçesi, Derecik Mahallesi 1/1000 ölçekli
RevizYon UYgulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, l0l ada 26 numaralı parsele yapılan 53 numaralı itiraz ile, söz konusu imar pİanı ile konut
alanı, Çocuk bahÇesi ve 7 metrelik imar yolu olarak planlanan parselin çocuk bahçesi olarak düzenlenen
klsmında mezarlarınrn olduğu iiade edilerek, çocuk bahçesi ve 7 metrelik imar yolunun mezarlık
kullanımlı ağaçlandırılacak alanı olarak yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.

: Akçaabat llçesi Derecik Mahallesi l/l00O ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mü[k Sahiplerince yapılan itiraz.

lmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; itiraza konu parselde yer alan mevcut mezarların
orunmastna yönelik olarak 5 metrelik imar yolu ve park alanının mezarlık amaçlı Ağaçlandırılacak Alan

olarak planlanmasına yönelik yapılan diizenlemenin 1/5000 ölceHi nazlm lmar nında da de işiklik
ılması arlı /a ekli planda düzenlenmiş şekli yle uygun olacağr mütalaa edilmiştir

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşm e neticesinde, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 17 .05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UİP-6l570ll6 plan işlem numaralı
Trabzon İt i, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahall esi 1/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 3194
sayıh İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yapılan 53 numaralı itirazın İmar
Komisyonunca mütalaa edi ldiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi
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: Akçaabat İlçesi Derecik Mahatlesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

sinde, Imar Komisyonu raporu doğrultusunda;
sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
onaylanan UİP-6l570ll6 ptan iştem numaralı
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 3l94
askı sürecinde yapılan 54 numaratı itirazın

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 02/09/2022 tarlhli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahaltesi
1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
sayılı karar İle İmar Komİsyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmalannı tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığtna sunmuştur.

UIP-6l570t 16 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l000
dlçekli Revizyon Uygulıma İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak diizenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askr ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l00O ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Deİecik
Mahallesi, 10l ada l25 numaralı parsele yapılan 54 numaralı itiraz ile, s<jz konusu imar planı ile tescilli
YaPırun bulunduğu alanının topoğrafik yapısı dikkate alındığında yüksek kot farkı nedeniyle taşınmazın
cephe alınan yoldan erişim imkanı olmayacağı ifade edilerek ada kenarı hattının yeniden düzenlenmesi
talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; itiraza konu parselin eğimli topoğrafik yapısı
nedeniyle plan onama sınırı yönünde fiili olarak yerinde yapılan duvar sonrasında yapılaşma imkanı
olmayan kısmın plan onaına sının dışında bırakılarak bitişik l O l ada 25 parsel ile tevhit imkanı
sağlamasına yönelik olarak imar hattının ekli planda düzenlenmiş şekliy le uvgun olacağı mütalaa
edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme netice
Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24
Meclisinin l7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/lO00
sayıh İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
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: Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0210912022Iaı|h|i toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,513
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale editmiştir. İmar Komisyonu ça[ışmalarını tamamlayıp ,upo-n,
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-6ı570116 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Derecik Mahallesi 1/l000
ölÇekti Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Betediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararr ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayıtı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3194 sayıh İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, itgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/1000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İ[çesi, Derecik
Mahallesi, l08 ada 81, 82 ve 83 numaralı parsellere yapılan 55 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı
ile bir kısmı plan onama sının dışında kalan l08 ada 81-82 nolu parsellerde planlanan doğu_batı
istikametli 7 metrelik imar yollanndan taşınmazların ortasından geçen 7 metrelik imar yolunun
devamında bulunan mevcut mezarlara erişimi olduğu ifade editerek kaldırılması talep editmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede;eski imar planındaki istikamİti dikkate alınarak
Parselde düzen]ençn itiraza konu devamlılığı olan 7 metrelik imar yolunun daraltılması veya
kaPatılmasının ulaşım kurgusunda sürektilik ve erişebilirlik imkanlannı zaliyete uğratarak ada
geometrisinin bozulmasına yol açarak, planın uygulama imkan ve kabiliyetini ortadan kaldıracak
mahiyette oIması nedeniyle itirazın uvgun olmadığı. ancak parsellerin 10 metrelik imar yoluna cepheli
kısmında mevcut dokudaki kat rejimi ve çevre yapılaşmaya uygun olarak kent siluetinde bütünlük
sağlayacak mahiyette yapı ve nüfus yoğunluğu artırılmadan kat adedinin artırılarak TAKS-0.20 KAKS:
0.60 3 kat YaPılaŞma koşullarında Ayrık Nizam Konut Alanı olarak düzenlenmesi ve 7 metrelik imar
Yolunun Yol kurgusu ve sürekliliği değiştirilmeden mevcut duvar hattına kaydırllması, 108 ada 82 parselin
doğusunda Plan onama Srnırı dışında kalan artık kısım nedeniyle yaşanabilecek sıkıntıların gideriİmesine
Yönelik olarak, Planın uygulama imkan ve kabiliyetini artirmak amacıyla plan onama sınırı yönünde imar
hattırun ekli planda düzenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütataa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. imar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Be[ediYe Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı karan ve Traİzon niİytıtşetıiİ Belediyesİ
Meclisinin |7.05-2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UiP-6l570l ı6 pıan'işıem numarah
Trabzon iti,_Akçaabat İlç_esi, Derecik Mahaltesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına 3194saYılı Imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı İürecinde yapılan-sİ numaralr itirazın imar
KomisYonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulüne oy bİrtigi lıe ı.arar ueİıoi.
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: Alçaabat İlçesi Derecik Mahallesi 1/100O ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

AkÇaabat Belediye Meclisi'nin 0 2/0912022 tarihli toplantısında Akçaabat İtçesi Derecik Mahallesi
l/1000 ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan İtirazlar görüşülmüş olup, 5l3
saYılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çahşmaları.,,1amİmlayİp rapo-.ru
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-61570l16 plan işlem numaralı Trabzon İli, akçaabat İtçesi, Derecik Mahallesi li1000
ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinİn 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaYlanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07 .2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi İntemet sayfasında 1 (bir) ay siireyle askı ilanı yapılarak, itgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Aiçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/1000 ölçekli
RevizYon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, l01 ada 80 numaralı parsele yapılan 56 numaralr itiraz ile, söz konusu imar planı ile parselde
düzenlenen 7 metrelik imar yolunun parselin üzerinden geçmeyecek şekitde yeniden düzenlenmesi ve
mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapı lan değerlendirmede ; itiraza konu devamlılığı olan fiiliyatta çahşır
mahiYetindeki 7 metrelik imar yolunun eski imar planındaki istikameti dikkate alınarak parsel İehine
iYileŞtirme yapılarak düzenlenen 7 metrelik devamlılığı olan imar yolun daralhlması, öteGnmesi veya
kaPatılmasının ulaşrm kurgusunda süreklilik ve erişebitirlik imkanlarını zafiyete uğratarak ada
geometrisinin bozulmasına yol açacağı, planın uygulama imkan ve kabiliyetini ortadan kaldıracak
mahiyette olması nedeniyle itirazın uygun olmadığr mütalaa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raponı doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kararı ve Trabzon Bİytıkşehiİ Betediyesi
Meclisinin |7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UiP_6l570l l6 İlan işlem numİrah
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahatlesi l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına 3l94
saYrlı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecinde yrpİüun SO İu.aralr itirazın reddine
oy birliği ile karar verildi.
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: Akçaabat Ilçesi Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

AkÇaabat Belediye Meclisi'nin 0 2109/2022 taıihli toplanhsında Akçaabat ilçesi Derecik Mahatlesi
l/l000 ölÇekli.Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup, 5l3
saYılı karaı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu çalışmala.,nıİama-layıp rupo-n,
Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UIP-6I570t16 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat i|çesi, Derecik Mahaltesi l/l000
ölÇekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17 .05.2022 tarih ve 284 sayılı karar1arı ile
onaYlanarak diizenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 tle
23.07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
Panosunda ve resmi intemet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik MahalIesi l/lOO0 ölçekli
RevizYon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat İlçesi, Derecik
Mahallesi, l02 ada l06 numaralı parsele yapılan 57 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planı ile konut
alanı, Park alanı ve muhtelif genişlikte imar yolu olarak planlanan parselde düzenlenen park alanının
kaldırılması ya da hissedarh taşınmazda inşaat yapımına imkan sağlayacak mahiyette düzenİenmesi talep
edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; geleceğe yön veren plan kararlarında, özellikte
ilÇemizde bulunan derelerin zaınan zaman taşkınlara yol açtığı, can ve mal kayıplanna neden olabileceği
gerekÇesi ile planlama çalışmalannda kuru-sulu dere ayrımı yapılmaksızın, alanın jeolojik yapısı,
toPoğrafYası, mevcut dokusu ile dere hatlarının yakın çevreleri de göz önüne alınarak planlama ilkesi
kaPsamında Yeşil alan olarak planlanmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı, bu kapsamda parselde üst
ölÇek Planlarda Park alanı olarak planlanan kısmın kaldırılmasına ilişkin talep, planlama esasİarına aykırı
olmakla birlikte planlar arası kademeli birliktelik ilkesi kapsamında l/5000 6lçekli nazım imar planİ ana
kararlarını bozacak mahiyette olduğundan itirazın uvgun olmadığı. ancak parselin güneybİtısından
geÇen 5 metrelik yaya imar yolunun ulaşım kademelenmesi kapsamında siireİıiıigi ,elrişİtebiıirıigini
bozmadan, Plan uYgulama imkan ve kabiliyetinin artırılması amacıyla mevcut bi;dan uzaklaştırılarak
ekli planda düzenlenmiş şek|iyle uvgun olacağı mütalaa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, imar Komisyonu raporu doğrultusunda;
AkÇaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayıIı karan ve Traİzon Bİytıkşehir Belediyesİ
Meclisinin |7.05 -2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile onaylanan UiP-61570l ıo pıan'ışıem numaralı
Trabzon İli,.AkÇaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/lO00 ölçekli Revizyon Uygu1ama İmar pıanına ı ıç+saYılı Imar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı İürecinde yapılan'slz numaratı itirazın Imar
Komisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle kabulün" oy uı.ııgi iı" ı.** 

"..İİai.

Belediye Başkanı
M

clis katibi



KARARTARİHi
DÖNEM No
BİRLEŞiM No
OTURUM No
KARARNo
KoNU

ZübeydaKAZAZ
Meclis katibi

.03llll2022
:l0
:3
:ı
: 618

Akçaabat Belediye Meclisi'nin02/09/2022 tarihli toplantısında Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi
l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup,5l3
sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu ça[ışmalannı tamamlayıp raporunu
Meclis Başkanlığına sunmuşfu r.

UiP-6ı570ı ı6 plan işlem numaralı Trabzon İıi, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi 1/1000
ölçekti Revizyon Uygulama İmar Plını Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı
kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararları ile
onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3l94 sayılı İmaı Kanununun 8 (b) maddesine gereği 23.06.2022 ile
23.07.2022 tarihIeri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan
panosunda ve resmİ İntemet sayfasında l (bİr) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili muhtarlık
bilgilendirilmiştir.

Yasal askı iIan süresi içerisinde Trabzon İli. Akçaabat İlçesi. Derecik Mahallesi l/l000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; İlan süresi içerisinde Akçaabat
Kaymakamlığı, Milli Emlak Şefliği' nin 22.07 .2022 tarih ve E-9l |9882-400-4157772 sayı|ı yazısı ile
yapılan 58 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planında üzerinde sağlık ocağı binası bulunan 104 ada
l8 nolu parselin doğu yönünde planlanan 7 metrelik imaı yolu ile sağlık tesis alanının küçültüldüğü
belirtilerek yolun mülkiyet sınırına çekilerek sağhk tesis alanının artırılması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; itiraza, konu imar planında l04 ada 1 8 nolu
parselde düzenlenen sağlık tesis alanının doğusundaki 7 metrelik imar yolunun, eski plandaki imar hattı
korunarak doğu yönünde ötelenerek ekli planda diizenlenmiş şekliyle gygun olggejğ! mütalaa editmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde. İmar Komisyonu raporu doğrultusunda;
Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 sayılı kaıarı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin l7.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararlan ile onaylanan UİP-6l570l |6 plan işlem numaralı
Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l O00 ölçekli Revizyon Uyguİama İmar Planına,
AkÇaabat KaYmakamlığı, Milli Emlak Şefliği' tarafından yasal askı sürecinde yapılan itirazlardan 58
numaralı 3l94 saYılı İmar Kanunu'nun 8 (b) maddesine göre yasal askı sürecindİ yapılan 58 numaratı
itirazın kabulüne oy birliği ile karar verildi.

man Nuri E ut çAVUŞ
Belediye Başkanı Meclis kalibi

T.C.
AKÇAABAT BELEDiYESİ

Belediye Meclisi

: Akçaabat İlçesi Derecik Mahatlesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.
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karar Tarihi
Dönem No
Birleşim No
Oturum No
Karar No
karar konusu

T.C.
AKÇAABAT gÜYÜrŞEHİR İrÇP BELEDİYESİ

MECLİS KARARI
: 6.12.2022
: l1
:4
:1
: 63|
: İlÇemiz Derecik Mahaltesi 1 : l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarına ilişkin
Belediyemiz Değerlendirme Raporu.

Osman Nuri EKİM
Belediye Başkanı

KATILDI

Serkan Özorı,4İn
Meclis Üyesi

KATILDI
Satu ŞAHİN
Meclis Üyesi

KATILDI

Melikşh ATASOY
Meclis Üyesi
KATILMADI

Bakı MoRADaoĞı-u
Meclis Üyesi

|GTILDI

Cevdet BAYRAKTAR Davut GERiGELMEZ
Meclis 1. Başkan Vekili Mec|is 2. Başkan Vekili

KATILDI IGTILDI
Hasan İNCEHASAN Emre AKGÜN

Meclis Üyesi Meclis Üyesi
KATILDI KATILDI

lıasan İlrı-İ osman ZekiA§AN
Meclis Üyesi Medis Üyesi
KATILDI KATILDI

Ersel ERTEM Ahmet Öznjnr
Medis Üyesi Medis Üyesi
KATILDI KATILDI

Musa ŞAHİNKAYA Hakan KUWET
Meclis Üyesi Medis Üyesi
KATILDI KATILDI

Zübeyda K^ZM
Meclis katibi

KATILDI

Erhan NADİR
Meclis Üyesi

KATILDI

Selahattin SARALİ
Meclis Üyesi
KATILMADI

As|an GÜNER
Meclis Üyesi

KATILDI

Tuncay orı\4İacİ
Meclis Üyesi

ı(ATILDI

Mahmut ÇAVUŞ
Meclis katibi

KATILDI

İsmet KIRALİ
Meclis Üyesi

KATILDI

Muhammet KÖSE
Medis Üyesi

KATILDI
Mehmet ÖzsevRAx

Medis Üyesi
KATILDI

Burak EKİCİ
Meclis katibi

KATILDI

Nurat ÜçÜııcÜ
Medis Üyesi
KATILMADI

Murat İşçİ
Meclis Uyesi

ı(ATILDI

Aytekin SEMERCİ
Meclis Üyesi
KATILMADI

Salih TARAKÇI
Meclis katibi

KATILDI
yücel ÖznjRr
Meclis Üyesi

KATILDI

özran ÖzrüRx
Meclis Üyesi

KATILDI

ErolGEDİKü
Medis Üyesi

KATILDI

MECLİSİ riı, EDEN Üynl,rn

BelediYemiz Meclisi 2022 Yılı 1l. Dönem Aıahk ayı toplantısınrn 3. birleşiminin 1. ofurumunu
YaPmak ijzere 0611212022 salı giinü saat 14.00'de Belediye Başkanı Osman Nuri EKİM'in Başkanlığında
toPlandı. Çoğunluğun toplanhya katıldığı anlaşıldığından giindemin l1. maddesinin mtizakeresine geğldi.

İlÇemiz Derecik Mahallesi l:l0O0 ölçekli Rİvizyon Uygulama İmar Planlanna ilişkin BeleJiyemiz
Değerlendirme Raporu Belediyemiz Meclisinin 02/0912022 tarihinde yapmış olduğu toplanhda
görüŞülmüŞ olup 5l4 sayılı karar ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edİlmişir. imar Komisyonu
çalışmalannı tamamlayıp raporunu Meclis Başkanlığına sıınmuştur.

Trabzon İli, Akçaabat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Derecik Mahallesini kapsayan alanda
hazırlanarak Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve l24 saylı karan ve Trabzon btıytılşehı.
BelediYesi Meclisinin 17 .05.2022 tarih ve 284 saylı kararı ite onaylanan 1/1000 ölçekli İevizyon
UYgulama İmar Planlarr, Plan Açıktama Raporlan ve Plan Hükümteri düzenlenmİş şekliyle 3İ94
sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine geregi 13.0a.ZOZ2 ile 23.07.2022 tarihleri arasında Belİdiyemiz
hizmet binasında bu amaç doğrultusunda hazırlanan ilan panosunda ve resmi intemet sayfasında ı 1ui.; uy
siireyle askı ilan yapılmış, ilgili mütarlıklar bilgilendirilmiştir.

Askı ilan süresi içerisinde Belediyemiz tarafından yapıları çalışmalar, gtincel veriler ve itiraz
dilekÇelerinin irdelenmesi doğrulfusunda Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi 'ne ilişkin hazırlanan l/1000
ölÇekli RevizYon Uygulama İmar Planlarında yeniden düzenleme yapılrnası gereken kısımlara ilişkin
hazırlanan ek raporda sunulan hususlann diizenlenmesinin uygrın olacağı değerlendirilmektedir.

Akçaabat Belediye Başkantığı, İmar ve Şehircilik Vııdtırluğt'rrtır, 22.08.2022 tarih ve
E.975IO926-000-2.2764 sayı|ı yazr eki raporda yer verilen hususlann diizenlenmesi talep edilmiştir.

Imar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; Akçaabat Belediye Meclisinin 06.0 4.2022 taih ve
124 saYılı karan ve Trabzon Büyfüşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayıh karan ile
onaylanan Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Derecik Mahallesi'ne ilişkin hazırlanan l/l000 öldkt Revizyon
Uygulama İmar Planına dair Akçaabat Belediye Başkarılığı, İmar ve Şehirciııt vtıaıı.ıiıgtı,n." yupiı-
değerlendirmeleri içeren değerlendirme raporu komisyonumuzca incelenerek benimJenmiş,- İapor
doğrultusunda bahse konu reviryon uygulama imar planlarına dair yapılan diizenlemelerin uvgun olacağı
mütalaa edilmiştir.

BelediYemiz Meclisince 5393 Saph Yasanın 18. maddesinin c) bendi uyarrncıı yapılan göriişme
neticesinde; İmar Komisyonu raporu doğultusı,ında; Akçaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve
124 saYılı karan ve Trabzon Büyiikşehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayılı kararı ile
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onaylaııan Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi l/l0O0 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planına ilişkin Akçaabat Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'niln 22.08.2022 tarih ve
E.975|0926-000-22764 sayılı yazı eki raporda belirtilen hususlara dair düzenlenen değişikliklerin
Değerlendirme Raporu doğrultusunda diizenlenerek onaylanmasına Meclis Üyesi Tuncay DEMiRCi'nin
red oyuna karşılık, 3l94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesi uyannca oy çokluğu ile karar verildi.

Gereği için alınan kararın İmar ve Şehircilik Müdtirlü$une gönderilmesine karar verildi.

,XrvÇ<
Nurl ZnbeydaKAZAZ

Meclis katibi
ut ÇAVUŞ

Meclis katibiBelediye
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AKÇAABAT iıÇnsi ı oBREcix MAHALLBSİ ıııooo ölçekliREVİZYON
UYGULAMA IMAR PLANI

ı. ASKI i ı,,q,x ıxa r-öı ı ı-i« oı;Ğıı ııı-ıı ıı ııi RıtI.] ttAp()Rtj

Akçaabat Belediye Meclisinin 06-04.2022 torih ve 124 sayılı kororı ve Trobzon Büyükşehir

Belediyesi Meclisinin 77.05.2022 torih ve 284 soyılı kororı ile onaylanon İlçemiz sınırlorı dohilindeki

Derecik Mahollesi 7/7ü)0 ölçekli Revizyon lJygulama İmor Plonı, Plan Açıklama Raporları ve Plan

Hükümlerine j794 soyılı İmor Konununun 8 (b) moddesine gereği 23.06,2022 ile 23.07.2022 torihleri

orosındo Belediyemiz hizmet binosındo bu omaç doğrultusundo hozırlonan ilon ponosunda ve resmi

internet soyt'osındo 1 (bir) oy süreyle oskı ilonına çıkorılmış, bu süreçte yapılan çolışmolor, güncel veriler

\/ ve yapılon itiraz dilekçelerinin irdelenmesi sonucundo tespit edilen hususlor doğrultusundo bir çolışmo
yopılarok aşoğıdoki düzenlemelerin yopılma gerekliliğinin oluştuğu değerlendirilmiştir.

1) 6360 Sayılı Yasaya istinaden Büyükşehir yapılanması ile belde belediyesi iken mahalle olarak

belediyemiz sınırlarına mahalle olarak katılan mülga Derecik Belde Belediyesi döneminde hazırlanarak

onaylanan mülga 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan onama sınırı içeri§inde Uğurlu Mevkiinde yer

alan 121 adanın batısında kalan 111 nolu adanın bir kısmının Büyükşehir yapılanması ile köy tüzel kişiliği

sonlandırılarak belediyemiz sınırlarına mahalle olarak katılan Akören Mahallesi idari sınırları içerisindeki

kaldığı tespit edilmiştir.

Bu tespit doğrultusunda; kırsal karakter öze|liği devam eden ve halihazırda yapllaşması büyük oranda

tamamlanmış olan söz konusu bölgede imar planı ile getirilmiş kararların gereği olarak imar

uygulamalarında yaşanacak (ifraz, tevhit ...) zorluklar ile mülga Derecik Belde 8elediyesi döneminde

Akören Mahallesi 111 nolu ada !,2 ve 3 nolu parseller ile 111 ada 6 nolu parse|in sehven plan onama

slnırı içerisine dahil edilen kısımlarlna getirilen imar planı kararlarının Vatandaş|ar tarafından

bilinmemesi, idare açısından da uygulamalarda güçlüklere sebep olması nedeniyle söz konusu alanın

Derecik Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında 1/5O00 ölcekli nozım imor plonındo

do deöisiklik vaoılmosı sortıvla plana işlendiği şekilde plan onama sınırı dışına çıkarılmasıı Q8,29)

Değerlendirme Roporu,7

/ Plan dışına cıkarılacak alanlara ilişkin <|üzenlcmeler asağıdaki gibidir.
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2| 6360 Sayılı Yasaya istinaden Büyükşehir yapılanması ile belde belediyesi iken mahalle olarak

belediyemiz sınırlarına mahalle olarak katılan mülga Derecik Belde Belediyesi döneminde hazırlanarak

onaylanan mülga 1/1OO0 ölçekli Uygulama İmar Planı plan onama sınırı içerisinde Yolbaşı Mevkiinde yer

alan 113 adanın güneyinde kalan 124, 125 ve 164 nolu adaların bir kısmının Büyükşehir yapılanması ile köy

tüzel kişiliği sonlandırılarak belediyemiz sınırlarına mahalle olarak katılan Fındıklı Mahallesi idari sınırları

içerisind eki kaldığı tespit edilmiştir.

Bu tespit doğrultusunda; mülga Derecik Belde Belediyesi döneminde Fındıklı Mahal|esi I24,725 ve

164 nolu adaların sehven plan onama sınırı içerisine dahil edilen kısımlarına getirilen imar planı

kararlarının vatandaşlar tarafından bilinmemesi, idare açısından da uygulamalarda güçlüklere sebep

olması nedeniyle kırsal karakter özelliğinin devam eden söz konusu alanın Dörtyol Mahallesi 1/1000

ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında 1/5000 ölcekli nozım imar planındo do deöisiklik vooılması

sortıvlo plana işlendiği şekilde plan onama sınırı dışına çıkarılması, 1aa,/
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3) Söz konusu plana esas JeolojikJeotekn ik Etüt Raporunun yerleşime uygunluk haritasında UOA
(Uygun Olmayan Alanlar) olarak belirlenen Derecik Mahallesi, Uğurlu Mevkiinde plan onama sınırına

bitişik konumda kalan kesimlerde planla yerleşime/ya pılaşmaya yönelik kararlar getirilmiş olduğu

an laşıld ığında n, Derecik Mahallesi 121 ada 59 nolu parsel, 116 ada 18 nolu parsel, IzL ada 75 nolu parsel

ile Derecik Mahallesi LI7 ada 8 nolu parsellerin konut alanı olarak düzenlenen kısımlarında alınan

kararların jeolojik-jeoteknik etütle uyumlu hale getirilmesi amacıyla üst ölçek planlara aykırı|ık teşkil

etmeyecek mahiyette yapılaşmaya dönük kararların kaldlrılarak plan onama sınırı dışına çıkarılması,

MERI NiP 1/5ooo DEREC|K - 1. AsKl uiP Ulooo DEREC|K - 2. AsKl öNERi UIPD ı/1ooo

Şekil1) Derecik Mohallesi (Uğurlu Mevkii) 121 oda 59 nolu porsel (g1)

MERi NiP 1/5000 DEREC|K - 1. AsKl UiP 1/10oo DERECiK - 2. AsKl öNER| uiPD 1/1ooo

şekil 2) Derecik Mohallesi (Uğurlu Mevkii) 116 ada 18 n rsel {ıq)
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MER| NiP 1/50oo DERECiK - 1. AsKl UiP 1/1ooo DEREcil( - 2. AsKl öNERı UiPD ı/1ooo

Şekiı 3) Derecik Mahallesi (Uğurlu Mevkii) 121 odo 75 nolu porsel (3ol

MERi NiP 1/5ooo DERECiK - 1. AsKl UiP ı/1ooo DEREG|K - 2. AsKl ÖNERİ UİPD 1/1o«)

şekil4) Derecik Mohollesi 777 ada 8 nolu porsel B6)

4) Söz konusu plana esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun yerleşime uygunluk haritasında UoA
(Uygun Olmayan Alanlar) olarak belirlenen Derecik Mahallesi, Karaman Mevkiinde planla

yerleşime/ya pılaşmaya yönelik kararlar getirilmiş olduğu anlaşılan Derecik Mahallesi 105 ada II0,244 ve

245 nolu parsellerin park alanı olarak düzenlenen kısımlarında alınan kararların jeolojik-jeotekn ik etütle

uyumlu hale getirilmesi amacıyla yapılaşmaya dönük kararların yer|eşime konu edilmemesi şartıyla

ağaçland ırılacak alan olarak düzenlenerek 7/5000 ölcekli nozım imar planındo do değisiklik vapılması

sartıvla plana işlenmesi, (3g) l
v

t ,ı/rL
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Şekil 5) Derecik Mohollesi (Karaman Mevkii) 105 odo 170-244-245 nolu parseller
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MER| NlP 1/5000
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r' Mekinsal o|arak yanılması önerilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

5) Derecik Mahallesinde bir kısmı plan onama sınırı dışında kalan 116 ada ].3, 14 ve 15 nolu
parsellerin yerleşik konut alanı, çocuk bahçesi ve muhtelif genişlikte imar yolu olarak planlandığı, ancak

anılan parsellerin bulunduğu alanın kamuya veriIen hizmetler yönünden alt bölge merkezi olması dikkate
alınarak bölgeye hizmet veren mezarlarında yer aldığı mevcut caminin a|a nı ile bütünlük sağlanarak kamu
yararına meydan oluşturmaya yönelik olarak, çocuk bahçesi alanının düzenlemeye tabi 116 ada 13 ve 14

nolu parsel maliklerinin rızası ile 116 ada 15 nolu parsel malikinin muvafakatı da alınarak 1/5000 ölçekli
nazım imar planında öngörülen yoğunluk artırılmadan kamusal alan (yeşil alan, yol) büyüklüğü

azaltılmayacak mahiyette çocuk bahçesi, park alanı, ağaçla nd ırılaca k alan ve diğer mekansal fonksiyon
alanlarının düzenlenmesinin 7/5000 ölçekli nazım imor plonındo do değisiklik vapılmosı sortıvla ekli
planda düzenlenmiş şek|iyle plana işlenmesi, (24)
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6) Derecik Mahallesi, Uğurlu Mevkii 110 ada 47 parselden geçen kuzey güney doğrultulu 7

metrelik imar yolunun, parselin kuzeyinden geçen 1O metrelik imar yol üzerindeki TİSKİ ye ait bina

dikkate a|ınarak, ulaşım kurgusunda sürekliliği ve erişimi korunurken parsel bütünlüğünü

sağlayacak mahiyette 110 ada 47 ve 5 parseller aras|ndan geçirilerek şekilde doğu yönünde

kaydırılarak yapılan düzenlemenin plana işlenmesi, /azl
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7| Derecik Mahallesi'nde bir kısmı plan onama sınırı dışında kalan 116 ada 43 nolu parselin plan

onama 5ınırı dışında kalan kısmında inşasına başlanmı§ olan yeni yapının giriş ve çekme mesafesini

korumaya yönelik olarak parselden geçen imar hattının kuzey yönünde ötelenerek plan onama

sınırında yapılan düzenlemenin plana işlenmesi, r:z/
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8) Derecik Mahallesi'nde bir kısmı plan onama sınırı dışında kalan 110 ada 2 nolu parselin yerleşik

ticaret+konut alanı olarak planlanan kısmının kuzeyinde plan onama sınırı dışında kalan artlk kısmı

nedeniyle yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesine yönelik olarak, planın uygulama imkan ve kabiliyetini

artt|rmak amaclyla imar hattlnln kuzey yönünde kaydırılarak plan onama sınırında yapılan

düzenlemenin 7/5000 ölcekli nozım imor planındo da değisiklik vopılması şartıvlo ekli planda

düzenlenmiş şekliyle plana işlenmesi, (4ot
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9) Derecik Mahallesi'nde bir kısmı plan onama sınırı dışında kalan 110 ada 15, 16, 17 ve 18 nolu

parsellerin güneyinden geçen 10 metrelik imar yolunun yol kurgusu ve sürekliliğini değiştirilmeden,

mülkiyet dokusu dikkate alınarak plan uyguiama imkan ve kabiliyetinin artırılmaya yönelik olarak

parsellerdeki tevhit, ifraz şartını kaldIracak mahiyette yapılan düzenlemenin plana işlenmesi. la-ıl
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10) Derecik Mahallesi'nde bir kısmı plan onama sınırı dışında kalan 126 ada 42 nolu parselin batı sınırında

konut alanı olarak planlanan kısmının plan onama sınırı içerisinde kalan artık kısım nedeniyle

yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesine yönelik olarak, mülkiyet dokusu dikkate alınarak plan uygulama

imkan ve kabiliyetinin artlrılmaya yönelik, parsellerdeki tevhit, ifraz şartlnl kaldıracak mahiyette plan

onama sınırı dışında bırakılarak yapılan düzenlenmesinin ekli planda düzenlenmiş şekliyle p|ana işlenmesi,
(3J)
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11} Derecik Mahallesi'nde bir kısmı plan onama sınırı dışında kalan 120 ada2,3,4ve 5 nolu parsellerin

arasından geçen 7 metrelik imar yolunun yol kurgusu ve sürekliliğini değiştirilmeden, mülkiyet dokusu

dikkate alınarak plan uygulama imkan ve kabiliyetinin artırılmaya yönelik olarak 120 ada 4 parsel sınırına
kaydırılarak yapılan düzenlemenin plana işlenmesi, (32)
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12) Derecik Mahallesi'nde bir kısmı plan onama sınırı dışında kalan konut alanıolarak planlanan 108 ada

I27 ve 728 nolu parsellerin plan onama sınırı dışında kalan artık parça nedeniyle yaşanabilecek sıkıntıların
giderilmesine yönelik olarak, mülkiyet dokusu dikkate alınarak plan uygulama imkan ve kabiliyetinin
artırılmaya yönelik, plansız aianda kalan komşu 108 ada ve 98 nolu parselle tevhit, ifraz şartını kaldıracak
mahiyette imar adası içerisine alınarak yapılan düzenlenmesinin ekli planda düzenlenmiş şekliyle ptana

işlenmesi, (j5)

EsKi UiP 1/10oO MERi NiP 1/5000

DEREciK - 1. AsKl UiP 1/1ooo DEREciK - 2. AsKl öNERi uiPD 1/1ooo

13) Söz konusu imar planında 10 metrelik imar yolu olarak planlanmış olan Derecik Mahallesi (Uğurlu
Mevkii ve Derecik Merkez) yer alan Vali Enver Salihoğlu Caddesi, Mehmet Şahin Uğurlu Caddesi ve Derecik
Yeni Caddesi ulaşım kademelen mesinde bölgeye hizmet veren ana ulaşım aksı üzerinde 4 kata kadar
yapılaşmanın yer aldığl bölgede mevcut dokunun büyük kısmının 3 kat olarak oluştuğu tespit edildiğinden,
bahsi geÇen Yol güzergahı üzerinde TAKS=O.3O KAKS= 0.60 2 kat yapılaşma koşullarında Ayrık Nizam Konut
Alanı olarak planlanan kısımlarının mevcut dokudaki kat rejimine ve çevre yapılaşmaya uygun olarak kent
siluetinde bütünlük sağlayacak mahiyette yapı ve nüfus yoğunluğu artırılmadjn üst ölçek planlara uygun
olarak kat adedinin artlrllarak TAKS=o.2O KAKS= 0.60 3 kat yapılaşma koşul lan7da Ayn k Nizam Konut Alanı
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14) Derecik Mahatlesi 116 ada 2 parselin tamamının park alanı olarak planlanması ile özel mülkiyet
sahiplerinin yaşayacağı mağduriyet ve kamuya getireceği külfet nedeniyle yaşanacak sorunların giderilmesine
yönelik olarak 116 ada 2 ve 3 nolu parsellerin kuzeyinden geçen 10 metrelik imaryolu üzerindeki ağaç dokusu
korunarak park alanı olarak düzenlenen alanın bir kısmının plan uygulama imkan ve kabiliyetinin artırılmaya
yönelik, çevre yapılaşma koşullarına uygun olarak TAKS=0.30 KAKS= 0.60 2 kat yapılaşma koşullarında Ayrık
Nizam Konut Alanı olarak planlanmasına yönelik yap ılan düzenlemenin 1/5000 ölcekli nozım imor plonındo
do dedisiklik vopılması sortıvlo ekli planda düzenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa edilmiştir. (38)

EsKi UiP 1/1O0O

DE E K - 1. AsKl uiP ı/1o0o

MER| NiP 1/5ooo
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Belediyemiz Meclisinin 06lI2l2022 tarilr ve 63l sayıh kararı ekidir.

Xu"*1
Zübeyda KAZAZ
Meclis katibi

ÇAVUŞ
\1 Kaıibi
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T.C.
TRABZON BUYUK~EHiR BELEDiYESi

MECLis KARARI

Karar Tarihi: 10.01.2023 Birlesim No: 2
Karar No : 17 Oturum : 1
Konusu : I Plan Degisikligi

Buyuksehir Belediye Meclisinin 13.12.2022 tarihli toplantismda Imar ve Baymdirhk
Komisyonuna havale edilen Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanligi ibareli 13.12.2022 tarih ve
E.91352717-105.03.100787 sayih yazi okundu.

Akcaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 124 sayih ve Trabzon Biiyiiksehir
Belediye Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayih karan ile onaylanan Akcaabat ilcesi,
Derecik Mahallesi 111000 olcekli Revizyon Uygulama Imar Planma yasal ask! siiresi icerisinde
Akcaabat Belediye Baskanhginca yapilan itiraza iliskin ahnan Akcaabat Belediye Meclisinin
06.12.2022 tarih ve 631 sayih karan hakkmda oldugu goriildii.

yapilan gorusme sonunda:

Akcaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 124 sayih ve Trabzon Buyuksehir
Belediye Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 sayih karan ile onaylanan Akcaabat ilcesi,
Derecik Mahallesi 111000 olcekli Revizyon Uygulama Imar Plaru 3194 sayih Imar Kanunu 8
(b) maddesi geregi 23.06.2022 ile 23.07.2022 tarihleri arasmda Akcaabat Belediye Baskanligi
hizmet binasmda askiya cikanlrms, aski siireci icerisinde Akcaabat Belediye Baskanligi
tarafmdan yapilan incelemeler ile giincel veriler kapsammda tespit edilen hususlara dair
22.08.2022 tarih ve E.22764 sayih yazi eki degerlendirme raporunda sunulan 14 maddeden
olusa, 17 adet konuya itirazda bulunulmus olup, yapilan itirazlar Akcaabat Belediye
Meclisinin 06.12.2022 tarihli oturumunda degerlendirilmistir, Akcaabat Belediye Meclisinin
06.12.2022 tarih ve 631 sayih karannda " Imar Komisyonunca yaptlan degerlendirmede;
.Akcaabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 124 sayili karari ve Trabzon Buyuksehir
Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 saytli karari ile onaylanan Trabzon tu,
Akcaabat ilcesi, Derecik Mahallesi 'ne iliskin hazirlanan 111000 olcekli Revizyon Uygulama
Imar Planina dair Akcaabat Belediye Baskanligi, Imar ve Sehircilik Mudurlugu'nce yapilan
degerlendirmeleri i~eren degerlendirme raporu komisyonumuzca incelenerek benimsehmi~,
rapor dogrultusunda bahse konu revizyon uygulama imar planlanna .'dair yapzlan
diizenlemelerin uygun olacagl miitalaa edilmi~tir. Belediyemiz Meclisince 5393 SaYlll
Yasamn 18. maddesinin c) bendi uyarznca yapllan g6rii~me neticesinde: jmar Komisyonu
raporu dogrultusunda; Ak~aabat Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 124 saYlll karan ve
Trabzon Biiyii4ehir Belediyesi Meclisinin 17.05.2022 tarih ve 284 saYllz kararz ile onaylanan
Trabzon ili, Ak~aabat il~esi, Derecik Mahallesi 111000 dl~ekli Revizyon Uygulama jmar
Plamna ili~kin Ak~aabat Belediye Ba~kanllgz, jmar ve $ehircilik Miidiirliigu'niin 22.08.2022
tarih ve E.97510926-000-22764 saYllz yazl eki raporda belirtilen hwmslara dair duzenlenen
degi~ikliklerin Degerlendirme Raporu dOfsru)tusunda diizenlenerek onaylanmaszna ... 3194
saYllz jmar Kanununun 8 (b) maddesi ujifl(lnE(1'"(jY'f,okluguile karar verildi." ifadelerine yer
verilmi~tir. .' ,.,. " '\
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