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Konu : Çaykara İlçesi Şüinkaya Mahallesi

Teklifi

08.M.2022

l/l000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

iıgl :

ÇAYKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

07.03.2022 tarihli ve 3405 sayh ya^ııız.

i|gi yazı ile Çaykara ilçesi Şahinkaya Mahallesi 396 ada 3| ve 94 numaralı parseller arasında tescil

harici alanda yapılan l/l000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çaykara Belediye
Meclisinin 02,03.2022 tarih ve 14 sayılı karan, 5216 saylı yasantn 7(b) maddesi gereğince işleın
yapılmak iizere tarafimıza iletilmiştir.

Söz konusu teklife ilişkin alınan Trabzon Büyiikşehir Belediye Meclisinin l|.03.2022 tarih ve l92

sayh karan ile imar planı dosyası ekte gönderilmiştir.

Gereğini rica ederim.

Özgiir AŞIK
Başkan a.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Ek: İmar Planı Dosyası (l Adet)

şjPffi ,fdwiıy
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 6cVn9f-cJH83a-tlFpnb-idl8eo-2s3I75gj Doğnıtama LinkiI htos:/hvlvw,turkiye.gov.tr/@

Yalıncak Mah. Rize Cad. No:66 Ortahisar/ Trabzon
TelefonNo: (462)224 61 61 FaksNo: (462')334|214
e-Posta: isdb@lrabzon.bel.tr İntemet Adıesi: htqıs://wır,ıv.tabzon.bel.t
Kep Adıesi: trabzonbuyuksehirbelediyesi@hsO l.kep.tr

Bilgi için: Rabia YILMAZ
Be|ediye İşçisi

Telefon No:
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. Büyıikşehi.
komisyonuna havale edilen İrnu. r" ffiircilik Dairesil05.03-E.60160 sayılı yazı okundr. 
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ÇaYkara ilÇesi, ŞahinkaYa Mahalle_si 396 ada 3I-g4 numaralı parseller arasında tescilharici alanın bulunduEu-l?$" *,ı; üIİ-!iŞ;9;; İ]u, işı"- J;;;;ı; 1/ı000 öıçekıiUYgulama İmar Planı_öeğişikliği ;iltfi; ilişkin, C;yk"r"b"lediye Meclisinin 02.03,2022 tarihve 14 sayılı kararı hakkında olaıİgu gOr,latl.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLiS KARARI

tarihli toplantısınE
Başkanlığı 09.03.2022

Yapılan gönişme sonunda:
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ÇaYkara ilÇesi, ŞahinkaYa Mahallesi 396 ad,a 3I-g! numaralı parseller arasında tescilharici alanda oIuP, l:25,boo oıÇ"tıiNur,.l..,u. pı"","j" *park ve v.şii aıi.rı,,, 1/5000 ölçekliNazım İmar Planında-"Park aiu',i,-_1/1_0.99. oİg"ui Üyg"lama imar pjanında ise l.park Alanı,,olarak PlanlanmıŞtır,.Yapılan plan jeğişikligi teİJifi iÜL"ı imar planında ,park Alanı, olaraktanımlı alanın 75mz'.l1kkısmının Ktıçııi'sani'vi eL",",İ'faaliyete e.i;.i-iĞ bölgede gereksinimduYulacak trafonun inŞası iÇin 'Trafo Aıur,'9dk;ı""İurr-u, talep edilmiştir. Mekansal planlarYaPım Yönetmeliğiniı 24- Maddesinin.ı g."ji"İ",'ii^ç,lygutami i.iriilrhrında, bölgeninihtiYacına Yönelik Çocuk bahçesi, yişii oıor,r, oripiri-'""p otop*kr, yol boyu otopark, durak cebi,aile sağlık merkezi, mes-cit, ı'oiiı,iı, n:uh.tarlıi!, ;n'sitr ysyal ve tiknik altyapı alanlqrınıarttırıcı küÇük alan gerektirenfonksiyonlar ayrılabil:İ1"'İ"n"ksiyonların konulması nazım imarPlanıno aYkırılık teŞkit etmez,'i ifao"rlr" 
1er 

velilliştir. ğaykara Belediye Meclisinin 02.03.2022tarih ve 14 saYılı karannda "...Çaykaroilçesi 4rırıİ ııaİaııe^sinde ]/]000 ölçekli uygulama imarPlanlarının G44dO5b3a noıu'Pi1tasının 45]2100-45I2200. yatay u, o'oİıoo-604900 dikeykoordinatları arasında kalan 
"ı;;;;wrılan ]/]00a uınriı, İma, j,lanı Değişikliğ teklifinin oybirliği ile kabulüne karar verildi." itajesine y"r r".iı.işi.."yapılan değerlendirmede; söz kon su "y;;i;; imar planı değişikliği teklifinin, kentbühinünü etkilemeYecek bir alanda yapılmaslnaan o"İ"v, v*ı.iT"l]r, gelişme ybnünü, bü),tiklügrive arazi kullanımlarının fonksiyo""i juğ,l]-_r, ;;;İ;';" teknik altyapı uıarrüa.,rrın toplambüYtıklügıinü değiŞtirmediği,. genel yogrluk kapsam,.rdu ,rur,,,, imar planını etkileyecek birdüzenleme olmadığı, nu"i iıiar planı-ana ka.arian;;;;", bir nitelik taşımadığı ve kentselkullanım alanları için gereıdi 'oıa; 

elektrik .r"airı"i. daha sağlıklı karşılanabilmesi,kullanılabilmesi, enerji kaYıplarının azaltılması, ,"cl,ki, 
. ve dengeli enerji dağıtımınınsağlanabilmesi iÇin trafo Yerlirinin alansal olarak d,ırenıe"nmesinin kamu yararltaşıması açısındandoğru bir Planlama kararı olduğu dikkate.alınarak t"kıİİ;r;n olduğu mütalaa edilmiştir.52l6 saYılı Y?santn 7(b) maddeli,ser.eğin9", C"yı.l'." ilçesi, şüinkaya Mahallesi 396 ad,a31-94 numaralı Parseller u'u""'du tescil haricİ uıur,., 6.,ırrrorgu alanda yapılan UIp_6l353052
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