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Jeotermal ısıtma projesi 
kapsamında açılan sıcaklığı ve 
debisi düşük olduğu için 
Belediyemiz tarafından 
kullanılmayan K4 kuyusunun 
Lidya Otelcilik ve Turizm İşi. 
San. ve Tic. A.Ş. ' ne tahsis 
talebi ile ilgili komisyon 
raporlarının görüşülmesi. 
20.00 

Kesinleştirme Tarih 12/11/2019 

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri gereğince 
gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05/11/2019 günü saat 20.00 
'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 29 üyesinin 
katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ: 8- Jeotermal ısıtma projesi kapsamında açılan sıcaklığı ve debisi 
düşük olduğu için Belediyemiz tarafından kullanılmayan K4 kuyusunun Lidya Otelcilik 
ve Turizm İşi. San. ve Tic. A.Ş.' ne tahsis talebi ile ilgili komisyon raporlarının 
görüşülmesi. 

01.10.2019 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında görüşülerek 2019/57 sayılı 
Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesi 
yapılan Jeotermal Isıtma Sistemi projesi kapsamında açılan ancak sıcaklığı ve debisi düşük 
olduğu için Belediyemiz tarafından kullanılmayan K4 kuyusunun Lidya Otelcilik ve Turizm 
İşi. San. ve Tic A.Ş.'ne tahsis edilmesi talebi ile ilgili komisyon raporları ekte olup komisyon 
raporlarının Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanması 
hususunda ; 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. Fen İşleri Müdürlüğü. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU 

Komisyonumuzca, 01.10 2019 tarih ve 2019/57 numaralı Meclis Kararına istinaden Lidya 
Otelcilik ve Turizm İşi.San. ve Tic. A.Ş. ' nin debisi ve sıcaklığı düşük olduğu için Jeotermal 
ısıtma sisteminde kullanılmayan K4 kuyusunun tahsis talebini görüşmek üzere 14.10.2019 
tarihinde Belediyemiz hizmet binasında toplanmıştır. Tahsis talebi ile ilgili aşağıdaki alınmış 
kararlar, yasalar çerçevesinde incelenerek, katılan komisyon üyelerinin oybirliği ile kabul 
edilmiş ve Belediye Meclisinin onayına sunulmuştur. 
1- Lidya Sardes Otelin 10 yıllığına K4 Jeotermal kuyusunu tahsis talebi, kuyu suyunun 
otelin ısıtma sisteminde kullanılmaması^affı ile uygun bulunmuştur. 
2- Kurşunlu havzasında bulunan 'termal suyun devamlılığını ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak için K4 kuyusuna otel tarafından sıcak su sayacı takılacak ve Belediyenin 
kontrolünde olacaktır. 
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Belediyesince de kullanılabilecektir. 
4- K4 kuyusunun tüm bakım sorumluluğu Lidya Sardes Otele ait olup işletilmesi otel 
tarafından yapılacaktır. Tahsis süresi bittiğinde kuyu çalışır vaziyette Belediyemize teslim 
edilecektir. 
5- Kuyu tahsis bedeli olarak birinci yıl (2020 yılı) 140.000,00T1. nin (Yüz kırk bin Türk 
Lirası), takip eden yıllarda ise bir önceki yılın tahsis bedelinin TÜFE oranında artışı ile 
yeniden hesaplanması ve ödemenin her yıl Ocak ayının 15' ine kadar Belediyemiz hesaplarına 
yatırılması konusunda görüş birliğine varılmıştır. 

01/10/2019 tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısında, 2019/57 Sayılı Meclis Kararı ile 
Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havale edilen aşağıdaki konunun görüşülmesi için komisyon 
üyeleri Ahmet YILMAZ, İsa UYSAL, Tayyar ÜNSAL ve Ozan TAŞDELEN' in katılımıyla 
24/10/2019 Perşembe Günü Saat: 16:00'da Hukuk İşleri Müdürlüğünde toplanıldı. 
Komisyon tayin edilen gündeme bağlı olarak; 

1-) Jeotermal ısıtma projesi kapsamında açılan ancak sıcaklığı ve debisi düşük olduğu için 
Belediyemiz tarafından kullanılmayan K4 kuyusunun Lidya Otelcilik ve Turizm İşi. San. ve 
Tic. A.Ş. 'ne tahsis edilmesi talebi komisyonumuzca değerlendirilmiştir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu 15/ maddesinde "nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis 
kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, 
kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla 
kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan 
tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı'nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak 
kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir." denilmektedir. 

Kanun hükmü göz önünde bulundurulduğunda. Plan ve Bütçe Komisyonu kararı 
doğrultusunda, dilekçe sahibi Lidya Sardes Otelin turizm alanında ilçemize sağladığı 
katkılarda göz önünde bulundurularak, mülkiyeti idaremize ait olan düşük sıcaklık ve debide 
olmasından dolayı ilçemiz ısıtma sistemine dahil edilemeyen, X:597299 Y:4256851 
koordinatlarında yer alan K4 kuyusunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'nın onayı ve tahsis 
amacı dışında kullanılmamak şartıyla 10 yıllığına Lidya Sardes Otelcilik ve Turizm İşi. 
A.Ş. 'ne tahsis edilmesi ve bu konu ile ilgili her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmek için 
Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 

KARAR: Jeotermal ısıtma projesi kapsamında açılan ancak sıcaklığı ve debisi düşük 
olduğu için Belediyemiz tarafından kullanılmayan K4 kuyusunun Lidya Otelcilik ve Turizm 
İşi. San. ve Tic. A.Ş. 'ne tahsis edilmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk ve 
Tarifeler Komisyonundan geldiği şekliyle; 
1- Lidya Sardes Otelin 10 yıllığına K4 Jeotermal kuyusunu tahsis talebi, kuyu suyunun 
otelin ısıtma sisteminde kullanılmaması şartı ile uygun bulunmuştur. 
2- Kurşunlu havzasında bulunan termal suyun devamlılığını ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak için K4 kuyusuna otel tarafından sıcak su sayacı takılacak ve Belediyenin 
kontrolünde olacaktır. 
3- Tahsis edilen kuyu gerekmesi halinde otelin ihtiyaçlarını karşılamak şartı ile Salihli 
Belediyesince de kullanılabilecektir. 
4- K4 kuyusunun tüm bakım sorumluluğu Lidya Sardes Otele ait olup işletilmesi otel 
tarafından yapılacaktır. Tahsis süresi bittiğinde kuyu çalışır vaziyette Belediyemize teslim 
edilecektir. 
5- Kuvu tahsis bdieli olarak birinci vıl (2020 vılı) 140.000.00T1. nin (Yüzkırkbin Türk 

HUKUK VE TARİFELER KOMİSYON RAPORU 
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Lirası), takip eden yıllarda ise bir önceki yılın tahsis bedelinin TÜFE oranında artışı ile 
yeniden hesaplanması ve ödemenin her yıl Ocak ayının 15' ine kadar Belediyemiz hesaplarına 
yatırılması konusunda görüş birliğine varılmıştır. 
6- Mülkiyeti idaremize ait olan düşük sıcaklık ve debide olmasından dolayı ilçemiz ısıtma 
sistemine dahil edilemeyen, X:597299 Y:4256851 koordinatlarında yer alan K4 kuyusunun, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'nın onayı ve tahsis amacı dışında kullanılmamak şartıyla 10 
yıllığına Lidya Sardes Otelcilik ve Turizm İşi. A.Ş. 'ne tahsis edilmesi ve bu konu ile ilgili her 
türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmek için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu 
katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir, şeklindeki komisyon raporları yapılan oylama 
sonunda meclis mevcudunun OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. 

Esra GUNDOGDU 
Meclis Üyesi 
Divan Katibi 

Fethi SOĞUT 
Meclis Üyesi 
Divan Katibi 
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