
 

 

 

 

MECLİS KARARLARI: 
 

Karar Tarihi  : 06.11.2019 

Kara Numarası : 2019/58 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : GES yapı belgeleri harçları ile GES ve Sera İşletmeleri izin 
harçlarının belirlenmesi. 

 

KARAR : İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak GES (Güneş Enerjisi Sistemleri) santralleri 
ile ilgili düzenlenecek yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi harçlarının, 100 m2 den 
yukarı olan inşaat alanları için 15 TL/m2, yapı kullanım izin belgelerinden ise 0,10 TL/m2, 

ayrıca ilçemiz sınırları içerisinde yapılan GES santralleri işletmesi ve seralarla ilgili 
düzenlenecek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat izin harçlarının iseGüneş Enerji Santralleri 
işletmeleri için 100 KW kadar olan yerlerden 10.000 (onbin)TL ve üzerine eklenecek her 100 

KW için ayrıca 10.000 (bin) TL, sera işletmeleri için 1(bir) TL/m2, yapılmakta olan ve 
yapılanlardan 2 (iki) TL/m2 harç alınmasına,5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 18. 
maddesi,2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ nun 6. ve 84.  maddeleri gereğince karar 

verilmiştir. 
 

Karar Tarihi  : 06.11.2019 

Kara Numarası : 2019/59 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Orhan ERDEM Trafik ve Çevre Eğitim Parkı ve GO-KART 

işletme hakkının devri. 
 

KARAR : İlçemiz Karşıyaka Mahallesi' nde bulunan Orhan Erdem Trafik ve Çevre Eğitim 
Parkı ile GO-KART' ın işletme hakkının, belediyemizin şirketi olan Yılmaz Hizmet Taah. 
Peyzaj Mimarlık Petrol San.ve Tic.Ltd.Şti.' ne, yıllık 5.000 (Beşbin) TL kira bedeli 
karşılığında, devam eden her yıl için yeniden değerleme oranına göre artırılarak 10 (on) yıl 
süre ile devredilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 18. maddesi gereğince karar 

verilmiştir. 
 

Karar Tarihi  : 06.11.2019 

Kara Numarası : 2019/60 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Köprübaşı Mahallesi’ nde bulunan 98 ada 4 parsel numaralı 
taşınmazın şartlı bağış olarak devri. 
 

KARAR : İlçemiz Köprübaşı Mahallesi' nde bulunan 98 ada 4 parsel numaralı taşınmaz 
üzerine misafirhane yapılması şartıyla, şartlı bağış olarak kabul edilmesine,5393 sayılı 
Belediye Kanunu' nun 18 (g) maddesi gereğince karar verilmiştir. 



 

 

 

Karar Tarihi  : 06.11.2019 

Kara Numarası : 2019/61 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : İmar planı tadilatı yapılması. 
 

KARAR : İlçemiz Atçeken Mahallesi’ nde bulunan 510 ada 90 parsel numaralı taşınmaz ile 
ilgili imar planı tadilatı yapılması konusu, Belediyemiz İmar Komisyonu tarafından daha 
detaylı bir şekilde araştırılması için süreye bırakılarak ileri bir tarihte tekrar görüşülmesine 

karar verilmiştir. 


