2022 HAZİRAN MECLİSİ 02/06/022 TARİHLİ KOMİSYON KARARLARI
KARAR 18:

İMAR – ÇEVRE VE SAĞLIK (ORTAK) KOMİSYON RAPORU

Canik Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 18098 sayılı Kuzeyyıldızı Mahallesi
Kentsel Dönüşüm Projesi Yetki Verilmesi teklifi incelendi;
Canik İlçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi (Tapuda Teknepınar Mahallesi) 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 65, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 6562, 11043 nolu adaların bütün parsellerinin
taşınmaz malikleri tarafından arsalarına Kat Karşılığı İnşaat Yöntemiyle Kentsel Dönüşüm Projesi
hazırlanması ve 6306 sayılı Kanun kapsamında Kentsel dönüşüm Hizmetlerinin Belediyemizce
yürütülmesi için yoğun talepler gelmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 69.maddesinde "Belediye, düzenli, kentleşmeyi
sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve
mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gereken yerler ile tarım arazileri
hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu
amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili
diğer kurum ve kuruluşları ve bankalarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler
gerçekleştirmek yetkisine sahiptir." denilmektedir.
Yukarıda bilgileri verilen taşınmazlar üzerinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 69.
maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Alanındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun
hükümleri çerçevesinde fen, sanat norm ve standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama
çevrelerini teşkil etmek üzere Belediyemizce Kentsel Dönüşüm Projelerinin geliştirilmesi ve Kat
Karşılığı İnşaat Yöntemiyle mülkiyet sahipleri ile sözleşmeler yapılması için Belediye Başkanına
yetki verilmesi ve söz konusu yetkinin Belediye Başkanı tarafından belirlediği yetkili personele
devri hususu; komisyonumuzun 02/06/2022 tarihli toplantılarında incelenmiş olup oybirliği ile
uygun görülmüştür. Kabulünü Belediye Meclisinin onayına arz ederiz. 02/06/2022
KARAR 19:

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Canik Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen
Fen İşleri Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 18160 sayılı Yardım teklifi incelendi;
Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak üzerinde Belediyemiz hizmet binamız yanında bulunan
ve Cinekoğlu Mahallesi 2672 ada 5 parselde inşaatı devam eden Canik Merkez Camisinin bir an
önce tamamlanarak halkın hizmetine sunulabilmesi ve eksik olan yapım işlerinin
tamamlanabilmesi için Canik Merkez Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından
2.000.000,00 TL.nakdi yardım talebinde bulunulmuştur.
5393 sayılı Belediye Kanununun 14 maddesine istinaden, talebe ilişkin Canik Merkez Cami
Yaptırma ve Yaşatma Derneğine 2.000.000,00 TL.’ye (ikimilyonlira) kadar nakdi yardım
yapılması, komisyonumuzun 02/06/2022 tarihli toplantılarında incelenerek oy birliği ile uygun
görülmüş olup, kabulünü Belediye Meclisinin onayına arz ederiz. 02/06/2022
KARAR 20:

SOSYAL YARDIMLAŞMA KOMİSYON RAPORU

Canik Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31/05/2022 tarih ve 18343 sayılı Sınavda Derece Yapan
Öğrencilere Ödül Verilmesi teklifi incelendi;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14.madde (b) bendinde ; "Devlete ait her derecedeki okul
binalarının inşaatı ile bakım onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve
malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir veya işletebilir ;
mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve
kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu
amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak
yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir,
amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör
spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya
derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla
ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. " denilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14.madde (b) bendi gereği, Canik'te öğrenim gören ve
ikamet eden ortaokul öğrencilerinden Türkiye geneli LGS'de %1'lik dilime giren öğrencilere tablet
ve gram altın, %5'lik dilime giren öğrencilere tablet, %10'luk dilime giren öğrencilere akıllı saat
verilmesi;
Canik'te okuyup YKS'de Türkiye geneli ilk 500'e giren öğrencilere laptop, ilk 5000'e giren
öğrencilere cep telefonu ve ilk 50000'e giren öğrencilere tablet verilmesi, , komisyonumuzun
02/06/2022 tarihli toplantılarında incelenerek oy birliği ile uygun görülmüş olup, kabulünü
Belediye Meclisinin onayına arz ederiz. 02/06/2022

KARAR 21:

SOSYAL YARDIMLAŞMA KOMİSYON RAPORU

Canik Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31/05/2022 tarih ve 18357 sayılı Haydi Çocuklar Güle
Oynaya Camiye Projesi (Yetki Verilmesi) teklifi incelendi;
Canik ilçesinde ikamet eden çocuklarımıza cami sevgisi aşılamak, camiye devamlılığı
özendirmek, camilerimizin toplumsal bağlarımızın kuvvetlendirildiği mekanlar olarak bilinmesine
katkı sağlamak amacıyla 7-14 yaş grubu (01.01.2008/01.01.2015 tarihleri arasında doğmuş olmak)
çocuklara bisiklet hediye etmeyi hedeflemekteyiz.
Canik Belediyesi, Canik İlçe Müftülüğü arasında 8 madde 2 nüshadan oluşan "Haydi
Çocuklar Güle Oynaya Camiye" Projesi İş Birliği Protokolü hazırlanmıştır.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (a) bendi uyarınca protokolün yapılması ve
işlemlerin yürütülmesi adına Belediye Başkanı İbrahim SANDIKÇI' nın yetkili kılınması,
komisyonumuzun 02/06/2022 tarihli toplantılarında incelenerek oy birliği ile uygun görülmüş
olup, kabulünü Belediye Meclisinin onayına arz ederiz. 02/06/2022

