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: Akçaabat İtçesi Adacık Mahattesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygutama
İmar Planına Mütk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0l10612022 tarihli toplantısında Akçaabat [lçesi Adacık
Mahallesi 1/ 1000 ölçekli Revizyon Uygulama lmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar
görüşütmüş olup, I44 sayılı karar ile lmar Komisyonuna havale editmiştir. [mar Komisyonu
çalışmalarlnı tamamlayıp rapotunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-O Lt397 42 plan işlem nuınaralı Trabzon [1i, Akçaabat İlçesi, Adacık Mahallesi
1/t000 ölçekti Reviryon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih
ve 27 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l0.03.2022 tarih ve [73sayılı
kararları ile onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3194 sayılı [mar Kanununun 8 (b) maddesine
gereği 07 .04.2022 ile 07 .05.2022 tarihleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç
doğrultusunda hazırlanan ilan panosunda ve resmi internet sayfasında 1 (bir) ay sürey[e askı ilanı
yapılarak, ilgili muhtarlık bilgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat ltçesi, Adacık Mahallesi ti 1000
ölçekli Revizyon Uygutama lmar Planına mülk sahiplerince yaptlan itirazlardan; Akçaabat llçesi,
Adacık i\{ahallesi,2521 ada 7 numaralı parsele yapı lan 1 numaralı itiraz ile , söz konusu imar
planında heyelan alanının devamında yer alan parselin güney ve batısından geçen 7 metrelik imaı:
yollarının kaldırılması, kaldırılamıyorsa 5 metreye düşürülerek düzenlenmesi talep edilmiştir.

[mar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; itiraza konu parselde eski ptandaki imar
hattı korunarak düzenlenen itiraza konu 7 metrelik devamlılığı olan yolun daraltılması, ötelenmesi
veya kapatılmasıntn ulaşım kurgusunda sürektitik ve erişebilirlik imkanlarını zafiyete uğratarak
ada geometrisinin bozulmasına yol açacağı, planın uygulama imkan ve kabiliyetini ortadan
kaldıracak mahiyette olması nedeniyle itirazın uvgun olmadığı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, [mar Komisyonu raporu
doğru[tusunda; Akçaabat Belediye Meclisinin 03 .02.2022 tarih ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Betediyesi Meclisinin l0.03.2022 tarih ve |73 sayılı kararları ile onaylanan U[P-
6I139742 plan işlem numaralı Trabzon [ti, Akçaabat [lçesi, Adacık Mahallesi 1/l000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına, yasal askı sürecinde yapılan itiraz\ardan l numaralı itirazın
reddine oy birliği ile karar verildi.
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Akçaabat Betediye Meclisi'nin 0110612022 tarihli toplantısında Akçaabat İlçesi Adacık
Mahattesi 1/ l 000 ölçekli Revizyon Uygulama lmar Planına askı sürecinde yapılan itirazLar
görüşütmüş o[up, I44 sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu
çalışmalartnt tamamlayıp raponınu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-61L39742 plan iştem numaralı Trabzon [li, Akçaabat [[çesi, Adacık Mahallesi t/1000
ötçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Betediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27
sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin t0.03.2022 tarih ve l73sayı[ı kararları
ile onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3194 sayılı [mar Kanununun 8 (b) maddesine gereği
07 .04.2022lle 07.05.2022 tarlhIeri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğru[tusunda
hazırlanan ilan panosunda ve resmi internet sayfbsında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili
muhtarl ık bilgilendiri Imiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon [[i, Akçaabat llçesi, Adacık Mahallesi 1/t000
ölçekli Revizyon Uygutama [mar Planına mülk sahipterince yaptlan itirazlardan; Akçaabat İ[çesi,
Adacık Maha[[esi., 2509 ada 8 numaralı parsel ve 252l ada 1 1 numaralı parsele yapılan 2 numaralı
itiraz i[e, söz konusu imar planı ile parsellerin park alanı olarak planlanan kısımlartnın kaldırılarak
konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

lmar Komisyonunca. yapılan değerlendirmede; geleceğe yön veren plan kararlarında,
özellikle ilçemizde bulunan derelerin zaman zaman taşkınlara yol açtığı, can ve mal kayıplarına
neden olabileceği gerekçesi ile planlama çalışmalarında 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 planlanmasıntn daha doğru bir yaklaştm
olacağı, bu kapsamda parselde üst ölçek planlarda park alanı olarak planlanan kısmın kaldırılmaslna
ilişkin talep, planlama esaslarına aykırı olmakla birlikte planlar arası kademeli birliktelik ilkesi
kapsamında [/5000 ölçekli nazum imar planı ana kararlarını bozacak mahiyette olduğundan itirazın
uyEun olmadığı mütalaa edilmi ştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda; Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Betediyesi Meclisinin 10.03.2022 tarih ve |73 sayılı kararları ile onaylanan UİP-
6||39742 plan iştem numaralı Trabzon İti, Akçaabat llçesi, Adacık Mahallesi l/l000 ölçekli
Revizyon Uygulama lmar Planına, yasal askı sürecinde yapılan itirazlardan2 numaralı itirazın
reddine oy birliği ile karar verildi.
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Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0110612022 tarihli toplantısında Akçaabat [[çesi Adacık
Mahattesi t/1000 ölçekli Revizyon Uygulama [mar Planına askı sürecinde yapılan itirazJıar
görüşütmüş olup, I44 sayılı karar ile [mar Komisyonuna havale edilmiştir. lmar Komisyonu
çalışmalannt tamamlayıp raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-6Il39742 plan iştem numaralı Trabzon İ[i, Akçaabat [[çesi, Adacık Mahallesi l/1000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27

sayılı kararı veTrabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.03.2022 tarih ve 173sayılı kararları
ile onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği
07.04.2022 ile 07.05.2022 tarlh\eri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda
hazır\anan ilan panosunda ve resmi internet sayt'asında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili
muhtarlık bi lgilendiri [miştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İ[çesi, Adacık Mahallesi t/1000
ölçekli Revizyon Uygulama lmar Planına mülk sahipterince yaptlan itirazlardan; Akçaabat İlçesi,
Adacık Mahallesi,2624 ada l numaralı (eski:153) parsele yapılan3 numaralı itiraz i[e, söz konusu
imar planında parselin 10 metrelik imar yolu olarak düzenlenen kısmında en eskisi l20 yıllık olmak
ijzere I7 adet mezar olduğu ifade edilerek, 10 metrelik yolun eski imar planındaki şekliyle ya da
başka bir güzergaha alınarak mezarları koruyacak mahiyette düzenlenmesi ve aile mezarlığı olarak
planlanması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; jeolojik yapıst nedeniyle afet alanında kalan
parsel kurum görüşleri doğrultusunda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan kararları ile büyük kısmı plan
onama stnırı dışında bırakılmış olup, parselden geçen l0 metrelik imar yolu eski imar planındaki
istikameti dikkate alınarak şekillendirilmiş olup, yol güzergahının kaldırılması veya u[aşım
imkanlarını zafıyete uğratacak biçimde daraltılmasına veya ötelenmesine ilişkin kararların genel
ulaşım kurgusu kapsamında l/5000 ölçekli nazım imar plan kararlarına aykırı olması nedeniyle plan
bütünlüğü doğrultusunda sürekliliği olan yol güzergahına yapılan itirazın uvgun olmadığı mütalaa
edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, [mar Komisyonu raporu
doğrultusunda; Akçaabat Belediye Meclisinin 03 .02.2022 tarih ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l0.03.2022 tarlh ve I73 sayılı kararları ile onaylanan UİP-
6||39742 plan iştem numaralı Trabzon [ti, Akçaabat İlçesi, Adacık Mahallesi l/l000 ötçekli
Revizyon Uygutama İmar Planına, yasa[ askı sürecinde yapılan itirazlardan 3 numaralı itirazın
reddine oy birliği ile karar verildi.
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: Akçaabat [tçesi Adacık Mahallesi 1/l000 ölçekti Revizyon Uygulama
İmar Planına Mütk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Betediye Meclisi'nin 0110612022 tarihli toplantısında Akçaabat llçesi Adacık
Mahattesi l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama [mar Planına askı sürecinde yapılan itirazlıar
görüşütmüş o[up, I44 sayılı karar ile [mar Komisyonuna havale editmiştir. İmar Komisyonu
çalışmalarınt tamamlayıp raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-OI 139742 plan iştem numaralı Trabzon İ[i, Akçaabat [[çesi, Adacık Mahallesi 1/1000
ölçekli Revizyon Uygutama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 27
sayılı kararı veTrabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.03.2022 tarlh ve l73 sayılı kararları
ile onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3 194 sayılı lmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği
07.04.2022lle 07.05.2022 tarlh\eri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda
hazırlanan ilan panosunda ve resmi internet sayt'asında l (bir) ay süreyle askı i[anı yapılarak, ilgili
muhtarlık bilgilendiri lmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon [li, Akçaabat İlçesi, Adacık Mahallesi l/l000
ötçekli Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahiplerince yaptlan itirazlardan; Akçaabat İ[çesi,
AdacıkMahallesi,,2483 ada9 numaralı(eski: 79)parsel,2485 ada 10numaralı(eski: ll0) parsel,
2486 ada 9 numaralı (eski: l l7) parsele yapılan 4 numaralı itiraz ile, söz konusu imar planında
büyük kısmı plansız alanda kalan parsellerden; 2483 ada 9 nolu parselden (eski 79 parsel) alınan
kamusal alanın azaltıIarak eski plandaki şekliyle düzenlenmesi,2485 ada 10 nolu parselden (eski
I l0 parsel) geçen 5 metre[ik imar yolunun ktimşu parsel slnlrına kaydırılarak konut alanı olarak
düzenlenmesi, yaklaşık %80 lik kısmı park alanı olarak planlanan 2486 ada 9 nolu parselin (eski
|I7 parsel) ise eski imar planındaki şekliyle ya da park alanı orantntn %50 e düşürülerek
düzenlenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; yola cephesi olmayan 2483 ada 9 nolu
parselde (eski 79 parsel) eski plana göre itiraza konu planla iyileştirme yapılarak taşınmaz yoldan
cepheli duruma getirildiğinden, 2485 ada 10 nolu parselde (eski l l0 parsel) düzenlenen 5 metrelik
imar yolu ile eski plana göre itiraza konu planla iyileştirme yapıldığından 5 metrelik imar yolunun
komşu parsel stnırlna kaydırılmastntn, park alanlannın yerleşimin barındırdığı nüfus büyüklüğüne
göre mevzuat[ar çerçevesinde belirlendiği, kaldırılması veya küçültülmesine ilişkin bir kararın plan
kurgusu ile bütünlüğünü bozacak mahiyette olması kapsamında söz konusu 2486 ada9 nolu parselin
(eski l 17 parsel) dere yatağı içerisinde yer alması ve topoğrafik yapısı dikkate alınarak düzenlenen
park alanın kaldırılması yönündeki itirazın planlar arasl kademeli birliktelik ilkesi kapsamında
1/5000 ölçekli nazım imar planı ana kararlarını bozacağından itirazın uvgun olmadığı mütalaa
edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, Imar Komisyonu raporu
doğrultusunda; Akçaabat Belediye Meclisinin 03 .02.2022 tarih ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Betediyesi Meclisinin 10.03.2022 tarih ve I73 sayılı kararları ile onaylanan UİP-
6|139742 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Adacık Mahallesi 1/1000 ölçekli
Revizyon Uygutama İmar Planına, yasal askı sürecinde yapılan itiraz|ardan 4 numaralı itirazın
reddine oy birliği ile karar verildi.
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: Akçaabat ltçesi Adacık Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama
lmar Planına Mütk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0110612022 tarlhli toplantısında Akçaabat llçesi Adacık
Mahattesi l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar
görüşülmüş o[up, |44 sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu

çalışmalartnt tamamlaylp raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.
UİP_6tL39742 plan işlem numaralı Trabzon [li, Akçaabat İtçesi, Adacık Mahallesi l/t000

ölçekti Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27
sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.03.2022 tarih ve l73sayılı kararları
ile onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3|94 sayılı lmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği
07.04.2022lIe 07.05.2022 tarlhleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda
hazır\anan ilan panosunda ve resmi internet sayt'asında 1 (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili
muhtarlık bitgi lendiriImiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon [li., Akçaabat [tçesi, Adacık Mahallesi 1/1000

ötçekli Revizyon Uygutama [mar Planına mülk sahiplerince yaplIan itirazlardan; Akçaabat [[çesi,

Adacık Mahallesi,2483 ada7 numaralı (eski: 330) parsele yapılan 5 numaralı itiraz i[e, söz konusu
imar planında parselde düzenlenen ortaokul alanının kaldırılması talep edilmiştir.

lmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; eski imar planında ilkokul alanı olarak
planlanmış parselin bulunduğu bölgede üzerinde ilkokul binasının da bulunduğu 2483 ada l0 nolu
parsel itgili Kurum tarafından02.06.2017 tarihinde yapılan satış işlemiyle vatandaşa satışı yapıldığı
göz önüne alınarak,itiraza konu parseli de kapsayan alanda yer alan ortaokul alanına İl lrlilll Eğitim
Müdürlüğü'nün ihtiyacı olmadığı değerlendirilmiş o[up, 1/5000 ölçekli ıazlm imar planında
öngörülen yoğunluğu artırmayacak nitelikte itiraza konu parselin de bulunduğu bölgedeki ortaokul
alan kullanımının kaldırılarak plan onama stnırı dışına çıkarılmasıntn l/5000 ölcekli nazım imar
planında da değiş iklik vaoılması sartıvla ekli planda düzenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa
edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapı[an görüşme neticesinde, Imar Komisyonu raponı
doğrultusunda; Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l0.03.2022 tarih ve I73 sayılı kararları ile onaylanan U[P-
6I|39742 plan iştem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Adacık Mahallesi l/1000 ölçekli
Revizyon Uygulama lmar Planına, yasal askı sürecinde yapılan itirazlardan 5 numaralı itiraz İmar
Komisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle oy birliğiyle uygun görülmüştür.
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: Akçaabat İ[çesi Adacık Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama
lmar Planına Mülk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Betediye Meclisi'nin 0I10612022 tarihli toplantısında Akçaabat İlçesi Adacık
Mahaltesi 1/ l 000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlıar
görüşülmüş o[up., I44 sayılı karar ile lmar Komisyonuna havale edilmiştir. lmar Komisyonu

çalışmalarınt tamamlaytp raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.
uİp-o Ll39742 plan işlem numaralı Trabzon [[i, Akçaabat [[çesi, Adacık Mahallesi l/l000

ölçekti Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Betediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 27

sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l0.03.2022 tarlh ve [73sayılı kararları
ile onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3194 sayılı lmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği
07.04.2022 ile 07.05.2022 tarlhleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda
hazırlanan ilan panosunda ve resmi internet sayfasında 1 (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili
muhtarlık bi lgi lendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon [li, Akçaabat İ[çesi, Adacık Mahallesi t/1000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına mülk sahipterince yapllan itirazlardan; Akçaabat İlçesi,
Adacık Mahallesi, 2483 ada 8 numaral ı (eski: 3 29) parsele yapılan 6 numaralı itiraz i[e, söz konusu
imar planında parselde düzenlenen ortaokul alanının kaldırılması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; eski imar planında ilkokul alanı olarak
planlanmış parselin bulunduğu bölgede üzerinde ilkokul binasının da bulunduğu 2483 ada [ 0 nolu
parsel ilgili Kurum tarafindan02.06.2,017 tarihinde yapılan satış işlemiyle vatandaşa satışı yapı[dığı
göz önüne alınarak,itirazakonu parseli de kapsayan alanda yer alan ortaokul alanına İl Vlllli Eğitim
Müdürlüğü'nün ihtiyacı olmadığı değerlendirilmiş olup, l/5000 ölçekli nazım imar planında
öngörülen yoğunluğu artırmayacak nitelikte itiraza konu parselin de bulunduğu bölgedeki ortaokul
alan kullanımının kaldırılarak plan onama stnlrı dışına çıkarılmaslntn l/5000 alçekli nazım imar
planında da değisiklik vapılması ,artıvla ekli planda düzenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa.ş

edilmiştir.
Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde., [mar Komisyonu raporu

doğrultusunda; Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Mectisinin 10.03 .2022 tarih ve I73 sayılı kararları ile onaylanan UİP-
6||39742 plan işlem numaralı Trabzon İti, Akçaabat İ[çesi, Adacık Mahallesi t/l000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına, yasa[ askı sürecinde yapılan itirazlardan 6 numaralı itiraz lmar
Komisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle oy birliğiyle uygun görülmüştür.
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KARAR TARİHİ
DÖNEM No
giRr,nşiıı No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

T.C.
AKçAABAT BELEDiyBsi

Belediye Meclisi

: 0510712022
z7
:3
:t
: t87
: Akçaabat ltçesi Adacık Mahallesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama
lmar Planına Mütk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Betediye Meclisi'nin 0110612022 tarihli toplantısında Akçaabat İlçesi Adacık
Mahaltesi l/l000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz\ar
görüşütmüş o[up, I44 sayılı karar ile lmar Komisyonuna havale editmiştir. İmar Komisyonu
çalışmalannt tamamlayıp raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-O LL39742 plan işlem numaralı Trabzon [[i, Akçaabat llçesi, Adacık Mahallesi l/1000
ölçekli Revizyon Uygulama İma. Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 27
sayılı kararı veTrabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.03.2022 tarih ve l73 sayılı kararları
ile onaylanarak düzentendiği şekliyle 3|94 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği
07 .04.2022 ile 07 .05.2022 tarlhleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda
hazır[anan ilan panosunda ve resmi internet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili
muhtarlık bi lgi lendiri [miştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon [ti, Akçaabat [[çesi, Adacık Mahallesi 1/1000
ölçekli Revizyon Uygulama [mar Planına mülk sahiplerince yapllan itirazlardan; Akçaabat İlçesi,
Adacık Mahallesi,2483 ada l0 numaralı (eski: l56) parsele yapılan 7 numaralı itiraz ile, eski imar
planında da eğitim tesisi alanı (ilkokul a[anı) olarak planlanmış taşınmazı Mi[[i Eğitim Bakanlığı/
Devlet tarafından satışa çıkarılması ile satın aldıkları ifade edilerek, söz konusu imar planı ile
parselde düzenlenen ortaokul alanının kaldırılması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; eski imar planında ilkokul alanı olarak
planlanmış ve üzerinde ilkokul binası bulunan söz konusu parselin ilgili Kurum tarafindan
02.06.20l7 tarihinde yapılan satış işlemiyle itiraz dilekçe maliki tarafından satın a[ındığı göz önüne
alınarak, itiraza konu parseli de kapsayan alanda yer alan ortaokul alanına İl Vlilli Eğitim
Müdürlüğü'nün ihtiyacı olmadığı değerlendirilmiş o[up, 1/5000 ölçekli nazlm imar planında
öngörülen yoğunluğu artırmayacak nitelikte itiraza konu parselin de bulunduğu bölgedeki ortaokul
alan kullanımının kaldırılarak plan onama stnırı dışına çıkarılması l/5000 ölçekli nazım imar
planında da değiş iklik vaoılması sartıvla ekl.i planda düzenlenmiş şekliyle uygun olacağı mütalaa
edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapı[an görüşme neticesinde, [mar Komisyonu raponr
doğrultusunda; Akçaabat Belediye Meclisinin 03 .02.2022 tarih ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l0.03.2022 tarlh ve I73 sayılı kararları ile onaylanan UİP-
6l|39742 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Adacık Mahatlesi 1/l000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına, yasal askı sürecinde yapılan itirazlardan'l numaralı itiraz [mar
Komisyo nunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle oy birliğiyle uygun görülmüştür.
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KARAR TARİHİ
DÖNEM No
BiRLEşiivı No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

ZubeydaKAZAZ
Meclis katibi

Mahm VtjŞ

T.C.
AKÇAABAT BELEDİYPSİ

Belediye Meclisi

z 0510712022

: 188
: Akçaabat ltçesi Adacık Mahatlesi 1/l000 ölçekli Revizyon lJygulama
lmar Planına Mütk Sahiplerince yapılan itiraz.

7
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t

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0l10612022 tarihli toplantısında Akçaabat [lçesi Adacık
Mahatlesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama [mar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar
görüşütmüş o[up, I44 sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. [mar Komisyonu
çalışmalartnt tamamlaytp raponınu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-O tt39742 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Adacık Mahallesi l/l000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Betediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27
sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l0.03.2022 tarih ve l73 sayılı kararları
ile onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği
07.04.2022l\e 07.05.2022 tarlhleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda
hazırlanan ilan panosunda ve resmi internet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili
muhtarlık bi lgi lendiri lmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İ[i, Akçaabat llçesi, Adacık Mahallesi l/l000
ölçekli Revizyon Uygutama [mar Planına mülk sahiplerince yaptlan itirazlardan; Akçaabat llçesi,
Adacık Mahallesi, 2591 ada 36 numarah (eski: 686) parsele yapılan 8 numaralı itiraz ile, söz
konusu imar planında parselin p[an[ı alanda kalan kısmında düzenlenen 10 metrelik imar yolu ile
güneydoğu yönündeki komşu 259l ada 33 parselle tevhitli duruma düştüğü ifade edilerek, tevhit

şartını ortadan kaldırılacak mahiyette 10 metrelik imar yolunun kaydırılarak düzenlenmesi talep
ediImiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; l0 metretik imar yolunun parselde tevhit

şartını ka[dıracak mahiyette ulaşım kademelenmesi kapsamında yol kurgusu ve sürekliliği
değiştirilmeden, planın uygulama imkan ve kabiliyetini artırılabilmek amacıyla kaydırılarak ekli
planda düzenlenmiş şekliyle uygun olacağı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda; Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l0.03.2022 tarih ve |73 sayılı kararları ile onaylanan UİP-
61139742 plan iştem numaralı Trabzon [ti, Akçaabat İ[çesi, Adacık Mahattesi l/1000 ölçekli
Revizyon Uygutama lmar Planına, yasal askı sürecinde yapılan itirazlardan 8 numaralı itirazın
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
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KARAR TARİHİ
DÖNEM No
ninrnşivı No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

T.C.
AKçAABAT BELEDivBsi

Belediye Meclisi

z 0510712022
z7
:3
:l
: 189
: Akçaabat [[çesi Adacık Mahatlesi l/1000 ölçekli Revizyon Uygutama
İmar Planına Mülk Sahipterince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0I10612022 tarihli toplantısında Akçaabat llçesi Adacık
Mahallesi l / t 000 ölçekli Revizyon Uygulama lmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar
görüşülmüş o[up, l44 sayılı karar ile lmar Komisyonuna havale edilmiştir. [mar Komisyonu
çalışmalarınt tamamlayıp raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-OIl39742 plan iştem numaralı Trabzon İli, Akçaabat [[çesi, Adacık Mahallesi l/1000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 27
sayılı karan veTrabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l0.03.2022tarihve [73 sayılı kararları
ile onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3194 sayılı lmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği
07.04.2022l\e 07.05.2022 tarlh\eri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda
hazırlanan ilan panosunda ve resmi internet sayfasında 1 (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, itgili
muhtarlık bi lgi lendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon [[i, Akçaabat İ[çesi, Adacık Mahallesi 1/l00O
ölçekli Revizyon Uygutama İmar Planına mülk sahiplerince yaptlan itirazlardan; Akçaabat İ[çesi,
Adacık Mahallesi, 2483 ada9 numaral ı (eski: 3 28) parsele yap ılan 9 numaralı itiraz ile , söz konusu
imar planında parselde düzenlenen ortaokul alanının kaldırılması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değertendirmede; eski imar planında ilkokul alanı olarak
planlanmış parselin bulunduğu bölgede üzerinde ilkokul binasının da bulunduğu 2483 ada l0 nolu
parsel ilgili Kurum tarafindan 02.06.20 l 7 tarihinde yapılan satış işlemiyle vatandaşa satışı yapıldığı
göz önüne alınarak,itiraza konu parseli de kapsayan alanda yer alan ortaokul alanına [l Vlllll Eğitim
Müdürlüğü'nün ihtiyacı olmadığı değerlendirilmiş o[up, l/5000 ölçekli nazlm imar planında
öngörülen yoğunluğu artırmayacak nitelikte itiraza konu parselin de bulunduğu bölgedeki ortaokul
alan kullanımının kaldırılarak plan onama sıntrı dışına ç ıkarılmastntn l /5000 ölce kli nazım imar
planında da değiş iklik vaoılması sartıvla ekl.i planda düzenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa
edilmiştir.

Belediyemiz Mec[isince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda; Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.03.2022 tarih ve |73 sayılı kararları ile onaylanan UİP-
6|139742 plan işlem numaralı Trabzon İli, Akçaabat İ[çesi, Adacık Mahattesi 1/1000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına, yasal askı sürecinde yapılan itirazlardan 9 numaralı itiraz İmar
Komisyonunca mütalaa edildiği ve düzenlendiği şekliyle oy birliğiyle uygun görülmüştür.
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KARAR TARİHİ
DÖNEM No
giRr..gşiıvı No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

T.C.
AKçAABAT BBLEDivBsi

Belediye Meclisi

: 0510712022
:7
:3
:l
: 190
: Akçaabat İlçesi Adacık Mahatlesi l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama
İmar Planına Mütk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0110612022 tarihli toplantısında Akçaabat llçesi Adacık
Mahallesi l/1000 ölçekli Revizyon Uygulama [mar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar
görüşülmüş olup, L44 sayılı karar ile lmar Komisyonuna havale edilmiştir. lmar Komisyonu
çalışmalartnl tamamlayıp raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-OI 139742 plan iştem numaralı Trabzon [[i, Akçaabat İ[çesi, Adacık Mahallesi t/t000
ölçekti Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Betediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27
sayılı kararı veTrabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l0.03.2022 tarih ve l73 sayılı kararları
ile onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3194 sayılı lmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği
07 .04.2022lIe 07.05.2022 tarlhleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda
hazırlanan ilan panosunda ve resmi internet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak,, ilgili
muhtarlık bilgi lendiri[miştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İ[çesi, Adacık Mahallesi l/1000
ölçekli Revizyon Uygutama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat [tçesi,
Adacık Mahallesi, 2688 ada l numaralı (eski: l l00) parsele yapt lan 10 numaralı itiraz i[e, söz
konusu imar planında parselden geçen 10 metrelik imar yolu ile taşınmazdayer alan binanın yola
tecav.jzlü duruma düştüğü gerekçesiyle, binayı kurtaracak mahiyette yeniden düzenlenmesi talep
edilmiştir.

[mar Komisyonunca yapılan değerlendirmede itiraza konu yol güzergahının kaldırılması
veya ulaşım imkanlarını zafiyete uğratacak biçimde daraltılmasına veya ötelenmesinin ulaşımda
süreklilik ve erişebilirlik imkanlarını zafıyete uğratarak bozacağı ve genel ulaşım kurgusu
kapsamında 1/5000 ölçekli nazlm imar plan kararlarına aykırı olması nedeniyle plan bütüntüğü
doğrultusunda sürekliliği olan yol güzergahına yapılan itirazın uvgun olmadığı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, lmar Komisyonu raporu
doğrultusunda; Akçaabat Be[ediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Meclisinin t0.03.2022 tarih ve |73 sayılı kararları ile onaylanan UİP-
61139742 plan işlem numaralı Trabzon İti, Akçaabat llçesi, Adacık Mahaltesi l/1000 ölçekli
Revizyon Uygutama İmar Planına, yasal askı sürecinde yapılan itiraz\ardan [0 numaralı itirazın
reddine oy birliği ile karar verildi.
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KARAR TARİHİ
DÖNEM No
BiRLEşiıvı No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

T.C.
AKçAABAT BELEDiyEsi

Belediye Meclisi

z 0510712022
:7
:3
:1
:191
: Akçaabat [tçesi Adacık Mahattesi 1/1000 ölçekti Revizyon Uygulama
lmar Planına Mütk Sahiplerince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0I10612022 tarihli toplantısında Akçaabat tlçesi Adacık
Mahattesi l / l 000 ölçekli Revizyon Uygulama lmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar
görüşütmüş olup, I44 sayılı karar ile lmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu
çalışmalartnı tamamlaytp raponınu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-OIl39742 plan işlem numaralı Trabzon İti., Akçaabat İ[çesi, Adacık Mahallesi l/l000
ölçekti Reviryon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 27
sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin t 0.03 .2022 tarih ve 1 73 sayılı kararları
ile onaylanarak düzentendiği şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği
07.04.2022l\e 07.05.2022 tarlh\eri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda
hazırlanan ilan panosunda ve resmi internet sayfasında l (bir) ay sürey[e askı ilanı yapılarak, ilgili
muhtar[ık bitgilendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İ[i, Akçaabat llçesi, Adacık Mahallesi 1/1000
ölçekli Revizyon Uygutama lmar Planına mülk sahiplerince yapl\an itirazlardan; Akçaabat [[çesi,
Adacık Mahallesi, 2688 ada 5 numaralı (eski: l097) parsele yapılan 11 numaralı itiraz ile söz
konusu imar planı ile ticaret+konut alanı ve imar yolu olarak planlanan parselden geçen l0 metrelik
imar yolunun ka[dırılarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede, parselin eski planındaki imar hatları
korunarak düzenlenen itiraza konu yol güzergahının kaldırılmast veya ulaşım imkanlarını zafiyete
uğratacak biçimde daraltı[mastna veya öte[enmesinin u[aşımda süreklilik ve erişebilirlik
imkanlarınızafıyete uğratarak bozacağt ve genel ulaşım kurgusu kapsamında l/5000 ölçekli nazım
imar plan kararlarına aykırı olması nedeniyle plan bütüntüğü doğrultusunda sürekliliği olan yol
güzergahına yapılan itirazın uvgun olmadığı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Mec[isince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raponı
doğrultusunda; Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Betediyesi Meclisinin l0.03.2022 tarlh ve |73 sayılı kararları ile onaylanan UİP-
6|L39742 plan işlem numaralı Trabzon [ti, Akçaabat İlçesi, Adacık Mahallesi 1/l000 ölçekli
Revizyon Uygutama İmar Planına, yasal askı sürecinde yapılan itirazlardan [ 1 numaralı itirazın
reddine oy birliği ile karar verildi.
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KARAR TARiHİ
DÖNEM No
ninıBşivı No
OTURUM No
KARAR No
KoNU

T.C.
AKçAABAT BELBDivpsi

Belediye Meclisi

: 0510712022

: L92
: Akçaabat İlçesi Adacık Mahattesi l/1000 ölçekti Revizyon Uygulama
İmar Planına Mütk Sahiplerince yapılan itiraz.
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Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0110612022 tarihli toplantısında Akçaabat [lçesi Adacık
Mahal[esi t/1000 ölçekli Revizyon Uygulama lmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar
görüşülmüş olup, l44 sayılı karar ile [mar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu
çalışmalarınt tamamlayıp raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-O Ll39742 plan işlem numaralı Trabzon [[i, Akçaabat [[çesi, Adacık Mahaltesi 1/1000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Betediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27
sayılı kararı veTrabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l0.03.2022 tarlh ve l73 sayılı kararları
ile onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3194 sayılı lmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği
07.04.2022lle 07.05.2022 tarlhleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda
hazırlanan ilan panosunda ve resmi internet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili
muhtarlık bi lgi lendirilmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İ[çesi, Adacık Mahallesi 1/1000
ölçekli Revizyon Uygutama İmar Planına mülk sahiplerince yapılan itirazlardan; Akçaabat llçesi,
Adacık Mahallesi, 2688 ada 3 numaralı (eski: l098) parsele yap ılan [2 numaralı itiraz ile söz
konusu imar planında parselden geçen l0 metrelik imar yolu ile taşınmazda yer alan binanın yola
tecavüzlü duruma düştüğü gerekçesiyle, binayı kurtaracak mahiyette yeniden düzenlenmesi talep
edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; parselin eski planındaki imar hatları
korunarak düzenlenen itiraza konu yol güzergahının kaldırılması veya ulaşım imkanlannı zafiyete
uğratacak biçimde daraltılmasına veya ötelenmesinin ulaşımda süreklilik ve erişebilirlik
imkanlarını zafıyete uğratarak bozacağl ve genel ulaşım kurgusu kapsamında 1/5000 ölçekli nazım
imar plan kararlarına aykırı olması nedeniyle plan bütünlüğü doğrultusunda sürekliliği olan yol
guzergahına yapılan itirazın uvgun olmadığı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Mec[isince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda; Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l0.03.2022 tarih ve l73 sayılı kararları ile onaylanan UİP-
6lL39742 plan işlem numaralı Trabzon [li, Akçaabat İ[çesi, Adacık Mahatlesi li1000 ölçekli
Revizyon Uygutama İmar Planına, yasal askı sürecinde yapılan itirazlard an 12 numaralı itirazın
reddine oy birtiği ile karar verildi.
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KARAR No
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T.C.
AKçAABAT BELEDiyBsi

Belediye Meclisi

: 0510712022

: t93
: Akçaabat İlçesi Adacık Mahallesi 1/1000 ölçekti Revizyon Uygulama
lmar Planına Mütk Sahiplerince yapılan itiraz.
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Akçaabat Betediye Meclisi'nin 0I10612022 tarihli toplantısında Akçaabat İlçesi Adacık
Mahattesi 1/1000 ötçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz\ar
görüşütmüş olup, l44 sayılı karar ile lmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu
çalışmalarınt tamamlayıp raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-O tl39742 plan işlem numaralı Trabzon [li, Akçaabat [[çesi, Adacık Mahallesi 1/1000
ölçekti Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 27
sayılı karan veTrabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.03.2022 tarlhve |73 sayılı kararları
ite onaylanarak düzentendiği şekliyle 3194 sayılı lmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği
07.04.2022lle 07.05.2022 tarih\eri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda
hazır\anan ilan panosunda ve resmi internet sayt'asında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili
muhtarlık bi lgilendiri lmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon [[i, Akçaabat İlçesi, Adacık Mahallesi 1/t000
ölçekli Revizyon Uygutama İmar Planına mülk sahiplerince yaptlan itirazlardan; Akçaabat [[çesi,
Adacık Mahallesi,26l3 ada 1 numaralı (eski:J/ parsele yapılan 13 numaralı itiraz ile, söz konusu
imar planı ile konut alanı, ağaçlandırılacak alan ve muhtelif genişlikte imar yolu olarak planlanan
parsel maliki, daha önce iki yerden yol verdiğini ifade ederek, yeniden terke konu 7 metrelik imar
yollarının kaldırılarak taşınmaztn arsa olarak kalması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; eski planındaki kuttanım kararları dikkate
alınarak d{lzenlenen parselin itiraza konu yol güzergahının kaldırılmast veya ulaşım imkanlarını
zafıyete uğratacak biçimde daraltılmasına veya ötelenmesinin ulaşımda süreklilik ve erişebilirlik
imkanlarınızafıyete uğratarak bozacağt ve genel ulaşım kurgusu kapsamında 1/5000 ölçekli naztm
imar plan kararlarına aykırı olması nedeniyle plan bütüntüğü doğrultusunda sürekliliği olan yol
guzergahına yapılan itirazın uvgun olmadığı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raponı
doğrultusunda; Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.03.2022 tarih ve I73 sayılı kararları ile onaylanan UİP-
6|139742 plan işlem numaralı Trabzon [ti, Akçaabat İtçesi, Adacık Mahaltesi l/1000 ölçekli
Revizyon Uygulama lmar Planına, yasal askı sürecinde yapılan itirazlardan 13 numaralı itirazın
reddine oy birliği ile karar verildi.
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AKçAABAT BELEDiyBsi

Belediye Meclisi

z 0510712022
z7
:3
:l
: l94
: Akçaabat İlçesi Adacık Mahaltesi 1/1000 ölçekti Revizyon Uygulama
İmar Planına Mütk Sahipterince yapılan itiraz.

Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0 Ll06l2022 tarihli toplantısında Akçaabat llçesi Adacık
Mahaltesi l / l 000 ölçekli Revizyon Uygulama lmar Planına askı sürecinde yapılan itirazJıar
görüşütmüş olup, I44 sayılı karar ile lmar Komisyonuna havale editmiştir. İmar Komisyonu
çalışmalarını tamamlaytp raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-O Lt39742 plan işlem numaralı Trabzon [li, Akçaabat [[çesi, Adacık Mahallesi 1/1000
ötçekti Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27
sayılı kararı veTrabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.03.2022 tarlh ve l73 sayılı kararları
ite onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3194 sayılı lmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği
07.04.2022LIe 07.05.2022 tarlh|eri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda
hazırlanan ilan panosunda ve resmi internet sayfasında 1 (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak. ilgili
muhtarlık bilgilendiri Imiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İ[i, Akçaabat [[çesi, Adacık Mahallesi l/1000
ölçekli Revizyon Uygulama lmar Planına mülk sahiplerince yaptlanitirazlardan; Akçaabat İ[çesi.
Adacık Mahallesi,2691 ada I numaraLı (eski: I017) parse\e yapılan [4 numaralı itiraz i[e. söz
konusu imar planında otopark a[anı, park alanı, dere ve imar yolu olarak planlanan parselde yaşanan
mağduriyetin giderilerek eski plandaki şekliyle düzenlenerek imara açılması talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; geleceğe yön veren plan kararları
düşünüldüğünde, özellikle ilçemizde bulunan derelerin zaman zaman taşkınlara yol açtığı, can ve
mal kayıplarına neden olabileceği gerekçesi ile p[anlama çalışmalarında kuru-sulu dere ayrlmt
yapılmaksızın, alanınjeolojik yaptsı, topografyası, mevcut dokusu ile dere hatlarının yakın çevreleri
de göz önüne alınarak, planlama ilkesi kapsamında yeşil alan olarak planlanmaslntn daha doğru bir
yaklaşım olacağı, otopark alanının fonksiyon değişikliğine ilişkin talep ise nüfus ve donatı
dengesini, plan kurgusunu, bütüntüğünü bozacağı ve planlar arasl kademeli birliktelik ilkesi
kapsamında l/5000 ölçekli nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil edeceğinden itirazın
uvflun olmadığı mütalaa edilmi ştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda; Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.03.2022 tarlh ve I73 sayılı kararları ile onaylanan UİP-
61139742 plan iştem numara[ı Trabzon [ti, Akçaabat İ[çesi, Adacık Mahattesi lil000 ölçekli
Revizyon Uygutama İmar Planına, yasal askı sürecinde yapılan itiraz\ardan 14 numaralı itirazın
reddine oy birliği ile karar verildi.
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AKçAABAT BELEDiyBsi

Belediye Meclisi

: 0510712022
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: Akçaabat İtçesi Adacık Mahatlesi l/l000 ölçekti Revizyon Uygulama
lmar Planına Mülk Sahipterince yapılan itiraz.
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Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0I10612022 tarihli toplantısında Akçaabat İlçesi Adacık
Mahallesi l / 1 000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar
görüşülmüş olup, I44 sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. [mar Komisyonu
çalışmalarını tamamlaytp raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-OIL39742 plan iştem numaralı Trabzon İ[i, Akçaabat llçesi, Adacık Mahaltesi 1/1000
ölçekti Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarlh ve 27
sayılı kararı veTrabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l0.03.2022 tarih ve 173 sayılı kararları
ile onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği
07.04.2022lle 07.05.2022 tarlh|eri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda
hazırlanan ilan panosunda ve resmi internet sayfasında l (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili
muhtarl ık bi lgi lendiri lmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon İli, Akçaabat İ[çesi, Adacık Mahallesi t/1000
ölçekli Revizyon Uygulama lmar Planına mülk sahipterince yaptlan itirazlardan; Akçaabat İlçesi,
Adacık Mahallesi, 2688 ada 2 numaralı parsele yapılan 15 numaralı itiraz i[e, söz konusu imar
planında parselin batısından geçen 10 metrelik imar yolunun kaldırılarak konut alanı olarak
düzenlenmesi talep edilmiştir.

İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; parselin eski planındaki imar hatları
korunarak dtizenlenen itiraza konu yol güzergahının kaldırılması veya ulaşım imkanlarını zafıyete
uğratacak biçimde daraltılmasına veya öte[enmesinin ulaşımda süreklilik ve erişebilirlik
imkanlarını zafıyete uğratarak bozacağ]t ve genel ulaşım kurgusu kapsamında 1/5000 ölçekli nıv tm
imar plan kararlarına aykırı olması nedeniyle plan bütünlüğü doğrultusunda sürekliliği olan yol
gizergahına yapılan itirazın uvgun olmadığı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda; Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.03.2022 tarih ve l73 sayılı kararları ile onaylanan UİP-
61139742 plan işlem numara[ı Trabzon [li, akçaabat İ[çesi, Adacık Mahattesi l/l000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına, yasal askı sürecinde yapılan itirazlardan 15 numaralı itirazın
reddine oy birliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi

: 0510712022
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: Akçaabat İtçesi Adacık Mahattesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama
İmar Planına Mütk Sahiplerince yapılan itiraz.
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Akçaabat Belediye Meclisi'nin 0110612022 tarihli toplantısında Akçaabat [lçesi Adacık
Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar
görüşülmüş o[up, l44 sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. lmar Komisyonu
çalışmalarınt tamamlayıp raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

UİP-O lt39742 plan iştem numaralı Trabzon İ[i, Akçaabat İlçesi, Adacık Mahallesi l/l000
ölçekti Revizyon Uygulama İmar Planı Akçaabat Betediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 27
sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l0.03 .2022 tarih ve 173 sayılı kararları
ile onaylanarak düzenlendiği şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine gereği
07.04.2022lIe 07.05.2022 tarlhleri arasında Belediyemiz hizmet binasında bu amaç doğrultusunda
hazırlanan ilan panosunda ve resmi internet sayfasında 1 (bir) ay süreyle askı ilanı yapılarak, ilgili
muhtarl ık bilgitendiri lmiştir.

Yasal askı ilan süresi içerisinde Trabzon [li, Akçaabat llçesi, Adacık Mahallesi l/1000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına mütk sahiplerince yapılan itiraz|ardan; llan süresi
içerisinde Akçaabat Kaymakamlığı, Milli Emlak Şefliği'nin 29.04.2022 tarih ve E-91l98821-400-
3578555 sayılı yazıs:. ile yapılan 16 numaralı itiraz i[e, söz konusu imar planında üzerinde cami
bulunan 259I ada 32 nolu (eski: 65 l ) parselin eski imar planındaki gibi mekansal fonksiyonunun
cami alanı olarak planlanması talep edilmiştir.

lmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; l/5000 ölçekli nazımimar planı kararlannda
da ibadet alanı olarak düzenlenmiş., eski imar planında cami alanı olarak planlanan itiraza konu
259|ada32nolu (eski:651) parse[inüstölçekplankarar[arınauygunolarakcamia[anıolarakekli
planda düzenlenmiş şekliyle uvgun olacağı mütalaa edilmiştir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde, İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda; Akçaabat Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 27 sayılı kararı ve Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Meclisinin l0.03.2022 tarlh ve I73 sayılı kararları ile onaylanan UİP-
6I|39742 plan işlem numaralı Trabzon İ[i, Akçaabat İlçesi, Adacık Mahattesi 1/l000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planına, yasal askı sürecinde yapılan itiraz\ardan 16 numaralı itirazın
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
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