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giRIN4i :Fen igleri Mtidiirltigii KONUSU : Kanalizasyon ve Yalmur Suyu Kesin
Proje iginde kullamlmak tizere iller
Bankasr A.$'den Kredi Kullamlmasr

Toplantr Bagkanr: Yusuf Murat PARLAK

Toplantrya Katrlmayan UyeA)yeler:

Toplantrya Katrlan Uyeler: Siileyman ESAS, Ali Serkan SARGIN,Ayge OZKAYA,Yahya QAKIR,
Mustafa Gdkhan BOREKQI, Omer UNLU, Remzi YALQ yA, Halit AFYONCU, Sami
GULLU

Kanalizasyon ve Yapmur Suyu Kesin Proje iginde kullamlmak iizere iller Bankasr
A.$.den kredi kullamlmasrrun ile ilgili gtindemin ddrdiincti maddesi aga[rdaki gekilde
gdriigiildii.

Kanalizasyon ve Ya$nursuyu Kesin Proje I$inde kullamlmak iizere iller Bankasr
A.$'den 80.000.-(seksenbin)-Tl kredi kullamlmasrna, krediden kaynaklanacak anapara,
faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, hard, ticret vs. ddemelerin, iller Bankasr
A.$.'ce teminat olarak ahnacak Belediyemiz gelirlerinden ve iller Bankasr A.$. ve Hazine
ve Maliye Bakanhlrnca dalrtrlan yasal paylanmzln mevzuaffan kaynaklanan herhangi bir
kesinti orailna baSh kalmakszm tamamrndan (%o40'n drgrnda ve Yo 100'tine kadar)
karptlanmasma, kredi teminatma konu gelirlerden krediye iligkin odemelerin
kargrlanamamasr halinde, bu krediyle elde edilen tesis, ingaat ve her nevi gayrimenkul ile
arag, gereg ve malzemenin, iller Bankasr A.$.'ce talep edildigi takdirde ayni gartlarda ve
talep tarihinde iller Bankasr A.$. adrna ipotek veya rehin edilmesine, iller Bankasr A.g.'ce
Belediyemize kullandrnlacak krediye iligkin olarak her tiirlti srizlegmeyi ve evrakr
imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden iglemleri yiirtitrneye, Belediyemizmiilkiyetindeki
her ttirlu gayri menkulii iller Bankasr A.$.'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her tiirlii gelir,
hak ve alacaklanm iller Bankasr A.$.'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ari her
tiirlii ticari igletmeyi iller Bankasr A.$.'ye rehin vermeye, Iller Bankasr A.$ .nin mevcut
mevzuatr ve bunda meydana gelebilecek her tiirlti depigiklik gergevesinde, 5393 sayrh
Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan kogullann yerine getirilmesi kaydryla
krediye konu ilgili her ttirlii iqlemi yapmaya. Belediye Bagkaru Yusuf Murat PARLAK'a
yetkilendirilmesine oy birligi ile karar verilmigtir.
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giRiN,Ii :Fen igleri MiidiirliiEii KONUSU : imar Komisyon RaPoru

Toplantr Bagkanr: Yusuf Murat PARLAK

Toplantrya Katrlmayan UyeA)yeler:

-----;--
Toplantrya Katrlan Uyeler: Siileyman ESAS, Ali Serkan SARGIN, Ayge OZtcRY{,I"twu QAKIR'
Mustafa Gdkhan BOREKQI, Omer UNLU, Remzi YALQINKAYA, Halit AFYONCU, Sami

GULLU

TOKI Mahallesi 56 ada 8 parselde imar tadilatr yaprlmasr ile ilgili imar komisyoni

raporu giturdemin iigiincti maddesi aqa[rdaki gekilde gdrtigiildti. 
i

ilgenin Toki Mafrallesinde yer alan, Tapunwr Ada no: 56, Parsel no: 8 p*1tJq?i

M24B07AIB uygulama imar paftasrnda 4201600 -4201900 dikey ve 527000 ' 527500i

yatay koordinatian arasmda kalan alanda Yenilenebilir Enerji Uretim Kaynaklanna Daf1h1

Uretim Tesisi Alam (Gtineg Enerji tiretim Santrali ve Olgtim istasyonu) kurulmasr ile

gerekli ewak, doktiman ve projeleri hazrlatarak bu bdlgenin Hali Hazt Haritasma, imara

esas jeolojik ve jeoteknik ettid raporuna ve l/1000 dlgekli ilave uygulama imar plam ve

l/5000 dlgekli nazrmilave imar plam yaprlmasr ile ilgili olarak;

Belediye Meclisi tarafindan imal^ Komisyonuna havale edilen sdz konusu talep ile

ilgili konu, Zi.OS.ZOZZtarih ve saat l6:4 da matrallinde ve paftasrnda Komisyon tarafindan

incelenmigtir.

incelemelerde;

B6lgenin gegmig yrllarda Flatasyon atrk deposu olarak kullamldrlr ktiktirt igletesi

tesislerinin kapanmasr ili atrl bir halde kaldrlr ve tanma elverigli bir alan olmadrlr tespit

edilmigtir.
Yaprlacak olan gtineg enerjisi santrali ile belediyemizce park ve bahge aydmlatma,

sulama kuyulannda kullamlan enerji ihtiyacrmn kargrlanacalr, iiretilen fVzla eneqi ile de

belediyemiz dnemli bir gelir kayna[r elde edeceli dtigiiniilmektedir.

14 Laziran 2014 tarihinde resmi gazetedeyayrnlanan MekAnsal Planlar Yaprm

iYdnetmelifinin
I
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iU.Unn 6-(l) Mekdnsal planlar kapsadrklan
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(2) MekAnsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazrrlamr. Her plan, planlar
arasr kademeli birliktelik ilkesi uyannca yiirtirltikteki iist kademe planlann kararlanna
uygun olmak, raporu ile btitiin olugturmak ve bir alt kademedeki plam ydnlendirmek
zorundadu.

MADDE 7 - (l) Bu Ydnetmelige gdre hazrrlanacak her tiir ve dlgekteki mek6nsal planlar
agalrda yer alan planlama ilke ve esaslanna, planlann hazrrlanmasr ile ilgili standartlara,
gdsterim tekniklerine ve tammlara uygun olarak yaprlrr:

a) Planlar, kamu yaran amacryla yaprlrr.

Komisyonumr.rzca yaprlan inceleme sonucunda;

ilgili parselde; Yenilenebilir Enerji Uretim Kaynaklanna Dayah Uretim Tesisi Alam
(Giineg Enerji tiretim Santrali ve Olgtim lstasyonu) kurulmasrna yOnelik imar plam
yaprlmasr; $ehircilik ilkeleri ve planlama esaslan ile ilgili 3194 sayrh imar kanunu ve
eklerine uygun bulundupundan dolayr imar plam deligiklipi iglemi komisyonumuzca uygun
gdriilmiigttir.

Ig bu Komisyon Raporu tarafimrzdan taruimedilerek imza altnaalmmrgtrr.

Yukanda belirtilen Komisyon raponrna aynen riayet edilerek imar Plamrun
deligikli$i yaprlmasrna toplantrya katrlan meclis tiyelerinin oybirligi ile karar verilmigtir.

MECLIS BA$KANI
Yusuf Murat PARLAK

KA
Remzi YAL
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eiRiN,Ii :Fen iqleri Mudiirliigii KONUSU : imar KomisYon RaPoru

Toplantr Bagkanr: Yusuf Murat PARLAK

Toplantrya Katrlmayan UyeAjyeler:

Toplantrya Katrlan Uyeler: Siileyman ESAS,.A1i Serkan SARG]N, Ayqe OZtcRYA,Y-ahya 9AKI&
Mustafa Grikhan ndnBiCi, 6."t uNrii, Remzi YALQINKAYA, Halit AFYoNcu, Sami

Qayrr Bdlgesinin trafo yerlerinin belirlenmesi ve gayr bdlgesiqde imar tadilatt

yaprlmasr ile ilgiti imar komisyon raporu giindemin ikinci maddesi a$alrdaki qekilde

g<iriigiildti.

ilgenin Agalr Mahallede besihane bdlgesi olarak bilinen M24B07CID -

M24B07D2C - M24B07D3B ve M24B07C4A uygulama imar paftalannda 4197300 -

4lgg300 dikey ve 52g100 - 529000 yatay koordinatlan arasrnda kalan alan ile ilgili olarak;

Belediye Meclisi tarafindan imar^Komisyonuna havale edilen sdz konusu talep ile

ilgili konu, zi.os.zozztarih ve saat 16: @ de mahallinde ve paftasrnda Komisyon tarafindan

incelenmiqtir.

Yaprlan incelemelerde;

S0z konusu b6lgeye elektrik enerjisi verilebilmesi igin gerekli olan trafo k69k

yerlerinin ve yegil alanlann dtizenlenerek kullamma agilmast saplanaca[r tespit edilmigtir'

14 haziran Z0l4 tarihinde resmi gazeteileyayrnlanan MekAnsal Planlar Yaprm

Ydnetmeli!inin

MADDE ligi; plan ana kararlannt' stireklilipini'

biittinliili.inii, so ni bozmayacak nitelikte, kamu yararl amagh,

teknik ve nesnel r.

(2) imar planlannda sosyal ve teknik altyapr hizmetlerinin iyileqtirilmesi esastrr.

ytirtirl'uicteki imar planlannda 6ng6riilen sosyal ve teknik altyapr standartlanru diigiiren plan

de[i gikli[i y apiarnaz.

Komisyonumuzca yaprlan incelemel9nucunda;



ilgenin Agalr Mahallesi M24B07CLO --tvnqBoTDzc - [24807D3B ve M24B07C4A

uygulama-imar paftalannda 4197300 -4198300 dikey ve 528100 - 529000 yatay

koordinatlan arasmda kalan alanda trafo ktigkii yerleri ve yegil alanlann diizenlenmesi ile

ilgili olarak;

yaprlan tadilat gehircilik ilkeleri ve planlama esaslan ile ilgili 3194 sayrh imar

kanunu ve eklerine uygun bulunduSundan dolayr imar plail desigikligi iglemi

komisyonumuzca uygun gdrtilm0qtiir.

ig bu Komisyon Raporu tarafimrzdan tanuimedilerek imza altrna almmtgtrr.

Yukanda belirtilen Komisyon raporuna aynen riayet edilerek imar Plamrun

depigikli[i yaprlmasrna meclis iiyelerinin oybirli[i ile karar verilmigtir.
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giRiN,Ii :Fen igleri Miidiirltigii KONUSU : Mtilkiyeti Belediyemize AitParsellerin
Satrga Qrkanlmast

Toplantrya Katrlmayan UyeAjyeler:

Toplantrya Katrlan Uyeler: Siileyman ESAS, Ali Serkan SARGIN, Ayqe OZtcl'YA,Y-ahya QAKIR,

Mustafa Gtikhan g6REfQi, 6mer Uttt {-1, Remzi YALqINKAYA, Halit AFYONCU, Sami

Toplantr Bagkanr: Yusuf Murat PARLAK

S.NO Mahalle Cinsi
Ada
No

Parsel
No Yiizdlciimii

I Yukan Arsa 7 r29 69,76

2 Yukan Arsa 7 130 56.90

J Yukart Arsa 7 l3l 68.94

4 Yukan Arsa 7 132 48.58

5 Yukan Arsa 7 133 38.74

6 Yukan Arsa 7 134 56.88

7 Yukart Arsa 7 135 16.15

8 Yukan Arsa 7 136 22.51

9 Yukan Arsa 7 r37 25.44

10 Yukan Arsa 7 r38 5.67

ll Yukan Arsa 7 139 42.99

t2 Yukan Arsa 7 140 r4.t6

l3 Yukarr Arsa 7 r4l 9.12

t4 Yukan Arsa 7 142 42.71

KATiP
iY INKAYA M BOREK

Mglkiyeti Belediyemize ait parsellerin satrga grkanlmasr ile ilgili giindemin birinci

maddesi aqa[rdaki gekilde giir0gtildti.
Miilkiyeti Eelediyemize ait olan, ek listede verilen belediyemizce

de[erlendirilmesi -tirt tin olmayan, artrk parsellerin 5393 Sayrh Belediye Kanununun l8'

maddesinin e bendi gere[i satilmasrna ve Tapu Devir Teslim iglemleri igin Belediye

Bagkammrz yusuf Vturat pnnfAK'a yetki verilmesine meclisimizce oy birlipi ile karar

verilmigtir.
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