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IplEAR VE BAYINDIRLIK KOⅣ IISYONU RAPORU

ilnar ve Baylndlrhk Konlisyonumuzun 13.11.2014 tarihinde yapnll,olduЁ u toplantlslnda,Bёlcck

NItahallesi, 5 pafta, 3987 ada, 7 parsel(eski 4329 parsel)alanlnda ilnar planl deЁ isiklitti, dOSyasl

incelendi,yapllan gё rti§meler sonucunda;

Binatom Elektrik tretim A.s.'nin lo.H.2014 tarih,6423 kaylt nolu dilck9esi ctid cdilmi§ tir.Sё z

konusu dilek9e;“…Bunu muteakiben,taraflmlzca kurulmasl planlanan KaenerasyOn Tesisi(Elektrik

Uretim Santrali)i9in sё z konusu arazinin kiralarlllnasl konusunda SETAs ln§ aat TiCaret ve Sanayi A.s.

ilc mutabakata varllml,ve Eneゴ i Piyasasl Dizenleme Kurumu'na(EPDK)muracaat cdilerck,gerekli

i§lcmler yapllml,,maddi teminatlar da verilerek,kurulmasl planlanan KaencrasyOn Tesisi i9in ttretim

Lisansl alllllml§tlr.Ancak,sё z konusu KaCncrasyOn Tesisinin kurulmasl konusunda Belediyeyc yapml,

01duttumuz miracaatin sonu91alllmamasl ■zcrinc, Belediyc yetkilileri ilc yapml, olduEumuz
gёrti,melerde ёzetle; mevz五  ilnar planlnln onaylarlmaslndan sorlra ge9cn siirc9 i9erisindc B61cek

mahallesinin illnara a91ldlЁ l vc bunun neticcsinde konut yaplla§ maslnln arttl言 l belirtilerek, bё ige

halklndan gclen miiracaatlar nedeniylc,santralin daha uygun bir ycrc kaydlrllmasi tavsiyc cdilmi,tir.

Bunun izerinc bё lgedc ba§latml,olduЁ umuZ K● cneraSyOn Tesisi kulllla 9all§malarlmlz durdurulmu§
ve uygun bir arazi ara§ tl・ 11la 9all§ malarina ba§ lallml§ tlr. Sёz konusu Tcsisc iliskin i,lellllllcrin EPE)K

taraflndan ёngёrtilen siire i9cHsinde tanlamlanamayacak olinasl ncdeniylc,,irketinlizin maddi a91dan

vc lEPE)K nezdindc uygulanabilccck yaptlrlmlardan zarar gё llllemesi vc Tesisin daha uygun bir bё lgcyc
kaydlrllabilmcsi baklmlndan;Tesisin Bёlcck mahallcsinde kurulmaslnin,yukarlda bclirtilcn gerek9eler

nedeniylc, Bclcdiyenizce uygun gё rtilmeditti hususunun yazlll olarak taraflnllza bildirilmesi biiytk

ёnem ta§lmaktadlr.Gerettini arz cderiz.''§ cklindedir.

Bolcck ⅣIahallesi,5 pa■ a,3987 ada,7 parsel(eski 4329 parsel)alanlnda uygularlla imar planlnda

Dottalgaz A Tipi Basin9 Du§ illllc ve 019im istasyOnu¨ Kontrol Ve idari Bina… Depo― Isl NIlerkezi¨

KaCncrasyOn Tcsisi― schir Basln9 Di§ u.1lle istasyonu ilgili Tesislcri,E:0.60,Hmax:6.50m。 (2 kat)

均 andh alan bululllnaktadlr.Sё z kOnusu alanda nazlm imar planl bulullmamaktadlr.Sё z konusu alan
Bёlcek h/1ahallesi Yerle§ik Alanlna biric§ ik sahada yer almakta olup; mahalle ycrle§ik alanlnda ve
birlc§ ik sahalarda ilnar planl yapllnina yonelik 9ah§ malar devam etmektcdir. Konumu itibariyle
mahalle ycrlesik alanlna birlc§ ik sahada ycr almasl nedeniyle sё z konusu alanda K● cncraSyOn Tesisi

kurulmasl halinde insan ve 9evre saЁ httl a91Slndan olumsuz sOnu91arln Ortaya 91lcnasina yol

a9abileccktir.Bu nedcnle,sё z kOnusu alanda KaenerasyOn Tesisi kurulmaslnm uygun olmayaca言 1

detterlendirilmektedir.ilgili f1111lanln da farkll bir sahada K● eneraSyOn Tesisi kullllak i9in alan

ara§ tlllllaS1 9all§malarma ba,ladl言 l anla,1lmaktadlr.Bu nedenlerle,Bё lcck Mahallesi,5 pa■ a,3987
ada,7 parscl(eski 4329 parsel)alaninda KdcncraSyOn Tesisi yapllabilmesi ile ilgili olarak mevcut

imar planlndaki laand tanlml ve ilgili plan notlarmda gc9en ko§ullarin iptal edilmesine yё nelik

uygulalna imar planl detti,ikliЁi ile;bu uygulama imar planl deЁ isikliЁ inin bulunduttu alan Ve 9cvresini

g6sterecek,ekilde hazlrlanan nazlm imar planl uygun gёriilmi,olup;3194 Saylh imar Kanunu'nun
8b lllladdesi uyarinca onaylanmasl hususunu,

BilgileHnize arz ederiz.
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