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VE BAyINDIRLIK KoMiSyoNU RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 31.05.2017 tarihinde yapmıŞ olduğu toplanhsınd4
Kırgıllı Mahallesi 3l0l ada 1054 parselde Güneş Enerji Santrali imar planı yapımı dosYası incelendi,
yapılan göri§meler sonucunda;
Müdtırlüğiımiize iletilen ... tarih, ... sayılr dilekçe; "Küta}ıya ili, Kırgıllı Mahallesi, 3l0l ada,
parselde imar planı yapılması için
l054-1088-1090_1091-1131-1133_1135_1l36-1l37-1138
0|ll2l2ol5 tarih, 458 sayılı meclis kararı ile plan yapımrna ön izin verilıniŞtir. Gerekli ewaklann
tamamlanmasrrrın ardından 02/08120|6 iaıjlh,27g sayılı meclis karan ile Kırgıllı Mahallesi, 3101
ada, l088-1090-1091_1131-1l33-1l35-1136-1137-1l38 parsellerde hazırlanan imar planı
onaylanmış, geçiş yolu izin belgesi işlemleri tamamlanaırıayan 3101 ada 1054 parselde imar Plan
parselden, 1054 parsele geÇiŞ hakkı verilınesi
çalriması i;prır;ffiştır. Hazineye ait 3101 ada l05l
İçin'Milli'Emıaı< ııııtİatırlüğü, Küta}ıya Tapu Müdiirlüğiine l2l05l20l7 taılh,4303 saYılı Yazrsında
istemiŞtir,
3b vil siire ile geçiş hakkı verilmesine karar vermiş ve geçiş yolunun tapuya iŞlenmesini
ön inceleme
1054 parselde imar planı yapılınası için gerekli bütiln ewaklar tamaırılanmış olup,
tıcreti, 3l0l ada fogg_ıogb-logl_1131-ıııı-ıııs-1136-1137-1l38 parsellerde yapılan L**
incelenmesi esnasında yatınlmıştır. Hazırlaürırş olduğumuz imar Plan teklifinin

|ıuı*o,r,

İncelenerek mecliste onaylanmasınr..-" şeklindedir,
İmar
Söz konusu Kırgıllı Müallesi, 3101 ada 1054 nolu parsel alanı]iaz+T ve Uygulama
DaYalı
KaYnaklanna
Enerji
planlannrn dışında kalmakta olup, söz konusu parselde Yenilenebilir
yapılabilmesi amacıYla imar
Üretim Tesisi Aı; (Giineş e"oıi Santali) oİarak imar planınrn
esas jeolojik_jeoteknik etiitler
,planrna
|ı*rrru esas kurum ve ı.t1rı"ş görüşleri ve imar
alanınrn; Ifugıllı Mahallesi
parsel
bulunmaktadır. Kadastal yola bağa"t sı Üulunmayan 1054 nolu
ait taŞınmaz tDerinde 786,00
3101 ada 1051 parsel nıımaralı zoq.zs+,Zg m2 yiizölçtirılü Hazineye
ait taŞınmazın tamalında
Hazineye
m2ve3l0l ada ıos9 purrel numaralı ı.izı,++rz ytıroıçtır*ü
yıl stıreli şeglt hakkı tesis edilmek
olmak iizere toplam 2.o0g,44 m2 ytlzölçüm iizerinde 3Oiotuz)
dilekÇe ekinde iletilmiŞir.
iizere diizenlenen Geçit Hakkı Sojeşmesi de ... tarih, ... saYılı
Dayalı
Kırgılh Mahallesi, 3101 ada 1054 nolu parselde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına
metre bahÇe mesafeli, Parselin
üretim Tesisleri aı*rtĞrcş Enerji Santrali) İtıttı" yönlerden 5
Enerji Santrali Tesisi YaPılaŞma
giiney böltimiinden İo metreİik yol alanının otır*rı"r-esi, Giineş
Panel Yiikseklikleri Tesisin
koşullan, Giineş Enerji Santrali panelleri Emsale datıil değildirYenilenebilir Enerji Kaynaklarına
gerektirdiği remolojit özelliklerine göre Y,9nçok:. serbesttir.
safiası, i".u"au Binasr, İdari SosYal Tesis YaPılan ve Trafo
dayah üretim Tesisi"Alanında şat
'E:0_05,
Yapı Yfüsekliği Yençok:6,50 metre oıup 2 katı geçemez,
yapılabilir. vapı ınşaar emsa|i
sınrrlan iÇine
parsellerin yoıu
f**ı*"aa ki yapı yaklaşma-sınrrlan hariÇ, YaPı YaklaŞma
notlarına eklenmesi l/l000
""iır"ii
ihtiyaç duyulması ialinde giineş p*Ji'yöıeştiriıöuiıır.şeklinde Plan
pı*rrilğili şehir pl*"rrrou hazırlattınlması 3194
Uvzulama imar planı ve 1/5000 Narrm i-hususunu
*rviı, ı-rrKanunun 8b mıddesi uyannca onaylanması
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