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TEKLİFİN ÖZÜ     :
                               “Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi 9701 ada, 1 parsel sayılı yerde bulunan Hizmet 
Sitesi Kentsel Dönüşümü ile ilgili gerekli anlaşma ve protokollerin hazırlanıp imza edilmesi için 
Belediye Başkanı Sayın Fazlı KILIÇ’a yetki verilmesi”

     
İ LG İ                       : 
                         İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.06.2018 tarih ve R/2256313-22841 sayılı 
“Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi 9701 ada, 1 parsel sayılı yerde bulunan Hizmet Sitesi Kentsel 
Dönüşümü ile ilgili gerekli anlaşma ve protokollerin hazırlanıp imza edilmesi için Belediye Başkanı 
Sayın Fazlı KILIÇ’a yetki verilmesi” ile ilgili teklifi.

TEKLİF                    :
                              İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün “Hizmet Sitesi Yönetim Kurulu’nun 04.06.2018 
tarihli ve 52926308-115-36652/2256266 sayılı dilekçe ile Kağıthane ilçesi Merkez mahallesi 9701 ada, 
1 parsel sayılı yerde bulunan yapıların riskli yapı olduğu ve tehlike arz ettiği, dönüşüm yapılabilmesi 
için belediyemizin öncü olması ve konuya ilişkin gerekli desteklerin verilmesi talep edilmektedir.
          Müdürlüğümüzce yapılan incelemelerde ise; Kağıthane ilçesi Merkez mahallesi 9701 ada, 1 parsel 
sayılı yerde bulunan yapıların statik olarak tetkik edildiği ve riski yapı oldukları belirlenmiştir. Bununla 
birlikte söz konusu parsele ait maliklerin 6306 sayılı kanun doğrultusunda hazırlattıkları raporlarda da 
bu yapıların riskli yapı oldukları görülmüş ve tescil edilmiştir.
          Anılan parsel üzerinde yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesis edilmesi 
maksadıyla kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme çalışmaları çerçevesinde bu yapıların dönüşümünün 
yapılabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli anlaşma ve 
protokollerin hazırlanıp imza edilmesi hususunda başkanlık makamına gerekli yetkinin verilmesine 
yönelik karar alınması için dosyanın belediye meclisine havalesini arz ederim.” ibareli teklifi.

                              Hukuk Komisyonunun 07.06.2018 tarih ve R.33 sayılı raporunda belirtilen komisyon 
görüşü; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.06.2018 tarih ve R/2256313-22841 sayılı “Kağıthane 
İlçesi, Merkez Mahallesi 9701 ada, 1 parsel sayılı yerde bulunan Hizmet Sitesi Kentsel Dönüşümü ile 
ilgili gerekli anlaşma ve protokollerin hazırlanıp imza edilmesi için Belediye Başkanı Sayın Fazlı 
KILIÇ’a yetki verilmesi” ile ilgili teklifi incelenerek Belediye Kanunu ve ilgili mevzuata göre 
komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 
 

*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (LNbQwE) kodu yazınız.



          Belediye Meclisine havalesi arz olunur.” ibareli Hukuk Komisyon görüşü.

K A R A R                      : 
                              Teklif, Kağıthane Belediye Meclisinin 6.Seçim Dönemi 2018 Yılı Haziran ayı 
toplantılarının 04.06.2018 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek, Hukuk Komisyonuna sevk edildi. Hukuk 
Komisyonunun “Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi 9701 ada, 1 parsel sayılı yerde bulunan Hizmet 
Sitesi Kentsel Dönüşümü ile ilgili gerekli anlaşma ve protokollerin hazırlanıp imza edilmesi için 
Belediye Başkanı Sayın Fazlı KILIÇ’a yetki verilmesi” ile ilgili 07.06.2018/R-33 tarih sayılı raporu, 
Kağıthane Belediye Meclisinin 08 Haziran 2018 tarihli Haziran ayı 3. birleşiminde görüşülüp, yapılan 
işaretle oylama neticesinde  OYBİRLİĞİ ile  KABUL edildi.

Fazlı KILIÇ
Meclis Başkanı

Gamze ŞENOL
Divan Katibi

Serkan CANTÜRK
Divan Katibi

*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (LNbQwE) kodu yazınız.


