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ÇEVRE VE TRAFiK KOMiSYONU RAPORU

Belediye Meclisimizin 02.05.2019 Tarih ve (32) sayılı kararı ile lmar
komisyonumuza intikal eden, küçfüşapçı Müatlemizdeki parklmızın adının "şehit zahir
ÇAKIR. olarak belirlenmesi ile ilgili konuyu görüşmek üzere Belediye Meclis Toplantı

Salonunda 21.05.2019 Salı Giinü saat: 14.00' de toplanıldı. 24.05.20|9 Tarih ve 02 sayıh

Çevre ve Trafik Komisyonu Raporunda;

KOM|SYON RAPORU

"İlçemiz Küçükşapçı Müallesinde bulunan parka Şehit Sahir ÇAKIR ismının
verilmesi ile iigiti olan 

-konu- 
üzerine yapılan ilk araştırma da Havran kaymakamlığl ilçe

Jandarma Komutanlığı ile görüşülmüş ancak söz konusu ismin kayltlarında bulunmadığı

beyan edilmiş olup, konu ile ilgili Edremit Askerlik Şubesinden bilgi alınabileceği

biidiritmiştir. Belediyemizce 2|.05.20|9 Tarih ve 177 42686-804.01-427 Sayılı müzekkere ile
bilgi istenerek cevabi yazı geldiğinde tekar toplanmak ilzere toplantıya ara verilmiştir.

Komisyonumuz, Belediyemize intikal eden Edremit Askerlik Şubesi
Başkanlığının 23.o5.2019 Tarih ve 99656196-128.07_2585 sayılı yazısını tekrar görüşmek

nzere 24.05.20|9 tarihinde belediye meclis toplantı salonunda tekar toplandı.

Edremit Askerlik Şubesi Başkantığının söz konusu bilgilendirme yazısında;

Bursa Askeralma Bölge Başkan].ığının 29.12.2017 tarih ve 8039l554- 1680-295839- 17 sayılı

emirleri ile şehit olup olmadığı ile ilgili miiraca alların bizzat Kara Kuwetleri Komutanlrğının
yetkisi dahilind" oidugu bildirilmiş ve 31.05.2019 tarih|i |7742686-804.01-470 Sayılı
y -r^r, ile karar kuvvetlerinden söz konusu ismin şehit olup olmadığl ile ilgili bilgi

istenmiş olup, gelecek olan cevabi yazının Haziran Ay' ı Meclis Gündeminin oluşturulacağı

zamana kadaf gelmesi halinde tekardan görüşülüp nihai görüşün Meclisimizin onaylna

sunulmasına, Haziran Ay' ı Meclis Giindeminin oluşturulacağı zamana kadar cevabi yazının

gelmemesi durumunda gündeme ahnarak mevcut hali ile meclisimizin onayına sunulmasına

6irıikte karar verildi." Denilmiş Ve Belediye Meclisimizin l0.06.2019 Tarih ve (37) Sayıtl

kararı ile Çevre ve Trafik komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne,

kara kuwetleri komutanlığlndan gelen cevabi yazı :üzeilne tekrar komisyonda

değerlendirilmesine karar verilmiştir,

MilliSavunmaBakanhğıKaraKuwetleriPersonelBaşkanlığındangelen
l8.06.2019 Tarih ve 5509923-|32.04-S/7.134590 Sayılı Yazınıza istinaden Komisyonumuz

03.07.2019 Çarşamba Günü konuyu değerlendirmek üzere saat: 14,00, de Meclis toplantı

Salonunda tekrar toplandı.
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Kara Kuvvetlerinden gelen cevabi yazıda, yapılan inceleme neticesinde, Sahir

çAklR, ait kara kuwetleri Şehit ve Gazi işlem Şube Müdürlüğü arşiv kayıtlannda Şehit
olduğu ile ilgili olarak herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı belediyemize bildirilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Kara kuvvetleri
komutanlığından gelen yazıda sahir ÇAKIR, ın şehit olmadlgı ile ilgili bilgi gelmiş ise de

Küçükşapçı Mahalle halkından gelen taleplerin şehit olmasa bile İsminin verilmesini istiyoruz

ş.kİina.ı.i- b"yunları doğrultusunda, Söz konusu parka "SAHiR çAKIR pARKI" isminin
verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizin onayına arz olunur.
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Belediye Mec|isimizin l0.06.20l9 Tarih ve (43) sayılı kararı ile Imar Komisyonumuza
inıikal eden, İlçemiz Kalabak Mahallesi 2l8 ada 42 nolu parselde eko turizm amaçlı imar planı
yapılması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 07.06.20l9 Tarihli Müzekkeresinin görüşülmesinin
görüşmek üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda 27.06.2019 Perşembe Günü saat: l4.00' de
toplandık.

KOI[U: Havran Belediye Meclisinin l0 l06 l2019 tarihli Haziran Ay' ı oturumunda
20l9l43 kararı ile komisyonumuza intikal eden; Fen İşleri Müdürlüğünce tanzimli BaşkanIık
Makamınca Meclise havaleli 07.06.2019 tarihli müzekkeresindei' Halil YILMAZ Vekili Mustafa
Y ILMAZ' a ait dilekçede, İlçemiz Kalabak Mahallesi 2|8 ada 4|2 nolu parselde eko turizm alanı
olarak plan tadilatı yapılmak istenmektedir. Parsel maliği tarafından hazır|atılmış olan l/5000 ölçekli
nazım imar planları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından onay|anmış ve bir ay askı süresi
tamamlanmıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 02.0|.2019 tarih ve E.l5/66 sayılı yazıları ile
belediyemize 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve onay için l/l000 ölçekli uygulama imar planı

belediyemize gönderilmiştir. Kalabak Mahallesi 2l8 ada 4l2 nolu parselde eko turizm amaçlı imar
planı yapılması iIe ilgili konunun belediyemiz meclisince değerlendirilmesi hususunda gereğini arz
ederim." DeniImektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmede; Fen İşleri Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtilen
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu Raporunun bir sonraki meclis
oturumunda görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İmar Komisyonu üyeleri konuyu değerlendirmek için 03.07.20l9 Çarşamba Günü Saat:

| 7.00' de tekrar toplanmak üZere oturum sona erdi.

Komisyonumuz 03.0? .20|9 Çarşamba Günü Saat: l 7.00' de belediye meclis toplantı
salonunda tekrar toplandı.

KOMiSYON RAPORU

Hali| YILMAZ Vekili Mustafa YILMAZ' a ait dilekçede belirtilen İlçemiz Kalabak
Mahallesi 2l8 ada 4|2 nolu parselde eko turizm alanı o|arak plan tadilatı Parsel maliği tarafından
hazırlatıImış olan l/5000 ölçekli nazım imar p|anları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından
onaylanmış ve bir ay askı süresi tamamlanmış olduğundan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin
02.01.20l9 tarih ve E.l5166 sayı|ı yazıları ile belediyemize l/5000 ölçekli nazım imar planı ve onay
için 1/l000 ölçekli uygulama imar planı belediyemize gönderilmiş olup, Kalabak Mahallesi 2l8 ada

4l2 nolu parselde eko turizm l/l000 ölçekli uygulama imar planı yapılması komisyonumuzca uygun
görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.
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Belediye Meclisimizin 02.05.2019 Tarih ve 125) sayılı kararı ile lmar
Komisyonumuza intikal eden, İlçemiz Yeni Mahalle 19l ada 55 nolu parsel ve çewedeki
parsellere Enerji Sağlanması amacıyla 8x3 metre ölçülerinde beton köşk tipi trafo binası
konulması için l /l 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması ilgili konuyu
görüşmek üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda 21.05.2019 Salı Günü saat: l4.00' de

toplanıldı. 21.05.2019 Tarih ve Ol sayılı İmar Komisyonu Raporunda;

KOMİSYON RAPORU

"Hazırlanan Plan değişikliği; UEDAŞ' ın talebi üzerine ilçe yerleşim alanının enerji

ihtiyacının karşılanması için gerekli tralo alanının ayrılması amacıyla düzenlenmiş olup Planlanan

alan Yeni mahalle l9l ada 5 parselin doğusunda bulunan park alanının kuzeyinde 24m'
yüzölçümündedir.

Planlanan trafo alanı, enerji ihtiyacına yönelik zorunlu teknik altyapı kullanım
alanlarından olduğu için bahse konu olan yere l/l000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının
yapılması ve 8x3 metre ölçülerinde beton köşk tipi trafo binası konulması komisyonumuzca
uygun bulunmuştur. Meclisimizin onayına arz olunur." Denilmiş ve Belediye Meclisimizin
l0.06.20l9 Tarih ve (34) Sayılı Kararı ile; Bahse konu olan yerin çocuk parkına yakın bir yer
olduğundan dolayı tehlike arz edip etmediği ile ilgiIi plan açıklama raporunda herhangi bir
ibarenin bulunmadığı, gerekli kurum görüşü alınması ve konunun detaylı olarak değerlendiriImesi
için tekrardan imar komisyonuna havale edi|mesine oy birliği ile karar verildi,

İmar Komisyonumuza intikal eden konu tekrar değerlendirmek üzere 27.06.2019
Perşembe günü saat: l4.00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda tekrar toplanıldı. Komisyona
görüşlerini almak üzere Edremit UEDAŞ Yetkilisi olan Mühendis İsmail SUBAŞl davet edildi.
Kendisine konu iIe ilgili açıklama yapması istendi. İsmail SUBAŞl. emniyet ve güvenlik
açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı. tüm güvenlik önlemlerinin UEDAŞ tarafından

alınacağı beyan edildi.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; İlçemiz Yeni Mahallede doğusunda l9l ada

54 parsel, batısında l9l ada 5 nolu parsel bulunan yeşil alana. Enerji Sağlanması amacıyla 8x3

metre ölçülerinde beton köşk tipi trafo binası konulması için |/l000 ölçekli uygulama imar planı

değişikliği yapılması. beton köşk tipi trafo koyulması ve Havran Belediyesi ile Edremit UEDAŞ
İşletme Müdürlüğü arasında protokoI hazırlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur
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