
2022 ARALIK MECLİSİ 02/12/2022 TARİHLİ  KOMİSYON KARARLARI 

 

KARAR 40:                             

İMAR  KOMİSYON RAPORU 

 

Canik Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğünün  30.11.2022 tarih ve  26374 sayılı İmar Planı Tadilatı teklifi incelendi; 

 

KARAR:         

 MECLİS BAŞKANLIK MAKAMINA   
 

Samsun Canik İlçesi tapuda Hasköy Mahallesi  F36b.23c.1d – F36b.23d.2c imar planı 

paftasında 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan 4689, 9742 ve 9743 nolu adaların arasından 

geçen 7 mt lik imar yolunun fiiliyatta asfaltlanmış olan Bayırlı Sokağa uyarlanacak şekilde düzenlenen 

Koruma Amaçlı Uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  

     

  Söz konusu   1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı ile plan açıklama raporu, 3194 

Sayılı İmar Yasasının 8b maddesi uyarınca, komisyonumuzun 02/12/2022 tarihli toplantılarında 

incelenerek oybirliği ile uygun görülmüş olup; kabulünü Belediye Meclisinin onayına arz 

ederiz.02/12/2022 

 

KARAR 41:                            

PLAN BÜTÇE   KOMİSYONU RAPORU 

 

          Canik Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali 

Hizmetler Müdürlüğünün 25.11.2022 tarih ve 26171 sayılı Ödenek  Aktarma ve İmha İşlemleri teklifi  

incelendi; 

 

 KARAR          : 

MECLİS BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (b) bendi 

‘’Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek,  bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 

fonksiyonel  sınıflandırmanın  birinci  düzeyleri  arasında aktarma yapmak.”denilmektedir. 

 

Mahalli  İdareler  Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinde de; 

Aktarma; bütçenin  herhangi  bir  tertibinde bulunan ve o hesap döneminde 

kullanılmayacağı  anlaşılan  ödeneklerden  alınarak,  ödenek ihtiyacı olan 

diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir denilmektedir. 

Bu nedenle fonksiyonel sınıflandırmanın birinci  düzeyindeki ödenek aktarma ve imha 

işlemlerinin  yapılması  hususu; komisyonumuzun  02/12/2022 tarihli toplantılarında incelenerek oy 

birliği ile uygun görülmüştür.  

Canik  Belediye meclisinin tasviplerine arz ederiz.02/12/2022 

 

KARAR 42: 

PLAN BÜTÇE   KOMİSYONU RAPORU 

 

          Canik Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali 

Hizmetler Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 26244 sayılı 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi  teklifi  

incelendi; 

 

 

 

 



 

KARAR          : 

MECLİS BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun "Ücrete Tabi İşler" başlıklı 97. 

maddesinde "Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgilileri isteğine 

bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclisince düzenlenecek tarifelere göre ücret 

almaya yetkilidir. Belediye'ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine  tabidir." 

 

İlgili Müdürlüklerce bölgemizin sosyal ve ekonomik koşulları göz önünde tutularak hazırlıkları 

yapılan, 2023 yılı uygulanacak ücret tarifelerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Meclisin Görev 

ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (f) bendine istinaden, Komisyonumuza havale edilen ve 2464 

Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun  96. ve 97. Maddelerine istinaden hazırlanan, ekteki 26 sayfadan 

oluşan Ücret ve Harç Tekliflerinin incelenmesi neticesinde; 

 

01/01/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ekte belirtilen 2023 yılı ücret tarifeleri, 

komisyonumuzun 02/12/2022 tarihli toplantısında incelenerek (Nusret SOYKAN – RED) oy çokluğu 

ile uygun görülmüştür.  

 

Canik Belediyesinin 2023 Yılı Ücret Tarifesini Belediye meclisinin tasviplerine arz 

ederiz.02/12/2022 

                            


