
% ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Tarih:29.09.2016

BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TALEP SAHİBİ Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
(BATEM)

MECLİS TOPLANTISININ 
TARİHİ VE GÜNDEM 
MADDESİ

Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarihli 
toplantısında gündemin 233. maddesinde görüşülerek 
İmar ve Baymdıriık Komisyonuna havale edilmiştir.

TALEP KONUSU

Aksu Belediye Meclisinin 02.09.2016 gün ve 136 sayılı 
kararı ile uygun bulunan, Solak Mahallesi sınırları içerisinde 
yer alan 13204 Ada 3 parselin 10,77 hektariık kısmında 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdüriüğü’ne 
(BATEM) ait alanın E=0.60, Yençok=5 Kat yapılaşma 
koşullarıyla “Resmi Kurum Alanı” olarak planlanmasına 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.

KOMİSYON RAPORU:

Aksu Belediye Meclisinin 02.09.2016 gün ve 136 sayılı 
karan ile uygun bulunan, Solak Mahallesi sınıriarı 
içerisinde yer alan 13204 Ada 3 parselin 10,77 hektariık 
kısmında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdüriüğü’ne (BATEM) ait alanın E=0.60, Yençok=5 Kat 
yapılaşma koşullarıyla “Resmi Kurum Alanı” olarak 
planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 19.07.2016 tarih 874 sayılı karan ile onanan 
1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak. Meclisin takdirine 
sunulmuştur.

Haşan Ali İJ 
¡mar/Korri/ Jsı

Sel^t/SENİRLİ 
İmar Kom. Üyesi

Kerim BAŞKAPTAN 
İmar Kom. Üyesi

İrfan YILMAZ 
İmar Kom. Üyesi



T.C.
AKSU BELEDİYESİ 
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Divan Katibi 
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Halil ŞAHİN
Hüseyin DEMİRKAPLAN 
Özay KARABULUT

Özü :

Karar Tarihi 

02-09-2016

Celse No

Karar No 

136

Eki

Aksu İlçesi Solak Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesinin 19.07.2016 tarih ve 874 
sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında bulunan 
13204 ada 3 parselin 10,77 hektarlık kısmında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü’ne (BATEM) ait “Resmi Kurum Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun ve E:0,60 Yençok:5 Kat yapılaşma koşullu “Resmi 
Kurum Alanı” olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı oy çokluğu ile kabul 
edildi.

Dairesi: Plan ve Proje Müdürlüğü Evrak Ta.ve No : 0/0

Aksu Belediye Meclisi 2016 dönemi S.Toplantısının 1. birleşiminin 2. oturumu 02-09-2016 
Cuma günü saat 12:00' da yaptığı Olağan toplantısında alınan 2016-136 sayılı kararıdır.______

KONU:
" Aksu İlçesi Solak Mahallesi 13204 ada 3 parselin 10.77 hektarlık kısmınının “Resmi Kurum 

Alanı” olarak planlanması ile ilgili İmar Komisyonunun 02.09.2016 tarihli raporu.

İmar Komisyonu Raporu

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü M üdürlüğü’nün (BATEM) idari hizmet, eğitim 
enstitüleri, laboratuvar merkezi, sosyal tesis vb. binalar uzun yıllardır kullanılmaktadır. İlave 
edilecek tesis ve laboratuvar yapıları ile ömrünü tamamlayan mevcut yapıların planlı ve ruhsatlı 
şekilde yeniden yapılabilmesi adına söz konusu Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
M üdürlüğü’nün (BATEM) bulunduğu Solak Mahallesi 13204 ada 3 parselin 10.77 ha’lık kısmında 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlatılarak Belediyemize talepte bulunulmuştur.

Aksu İlçesi Solak Mahallesi 13204 ada 3 parselin 10.77 ha’lık kısmında “Resmi Kurum Alanı” 
olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Antalya Büyükşehir 
Belediyesinin 19.07.2016 tarih ve 874 sayılı Meclis kararı ile onamnıştır.

Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun ve E:0,60 Yençok:5Kat yapılaşma 
koşullu “Resmi Kurum Alanı” olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 
komisyonumuzca UYGUN olduğu kanaatine varılmıştır. Meclisimizin takdirlerine sunulmuştur. 
Hamza DENİZ, Bilal DURMUŞ, Nafiz AKSAY kabul imzalı, Ramazan KIZILKAYA tarihi 
yapıların korunması kaydıyla red, Y usuf KUMBUL eski yapıların korunması kaydıyla red imzalı 
komisyon raporu.

Konu görüşmeye açıldı, yapılan müzakereler sonucunda İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda oylamaya sunuldu ve işaretle yapılan oylama sonunda;

OYLAMA :

AK Parti Meclis Üyeleri Kabul (15 oy )
BBP Kabul ( 1 oy )
MHP Meclis Üyeleri Red ( 7 oy )
CHP Meclis Üyeleri Red (2 oy )



KARAR:
Aksu İlçesi Solak Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesinin 19.07.2016 tarih ve 874 

sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında bulunan 13204 
ada 3 parselin 10,77 hektarlık kısmında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü M üdürlüğü’ne 
(BATEM) ait “Resmi Kurum Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planına uygun ve E:0,60 Yençok:5 Kat yapılaşma koşullu “Resmi Kurum Alanı” olarak 
hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı oy çokluğu ile kabul edildi.

Halil ŞAHİN Hüseyin DEMİRKAPLAN Özay KARABULUT
Belediye Başkanı Divan Katibi Divan Katibi
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AKSU(ANTALYA)SOLAK 13204 ADA 3 NOLU PARSELDE
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA - AKSU - SOLAK MAHALLESİ
13204 ADA 3 NOLU PARSELİN BİR KISMINDA 

1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLANI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Antalya İli, Aksu İlçesi, Solak Mahallesi sınırlarında yer alan 025B-08B-1B, 
025B-08B-2A, 025B-08B-2D ve 025B-08B-1C nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı paftalarında yer alan 13204 ada 3 nolu parselin bir kısmında 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı yapılmaktadır.

1. Genel Uydu Görüntüsü
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2. Planlama Alanı Uydu Görüntüsü

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Planlama alanı BATEM' in kullanımındadır. BATEM bu alanda tarımsal 
faaliyetleri geliştirmek amaçlı laboratuar çalışmalan ve eğitim tesislerini 
barındırmaktadır.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), Antalya’da 
bitkisel üretimin farklı konularında görev yapan 6 araştırma kuruluşunun (Akdeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü, Narenciye 
Araştırma Enstitüsü, Seracılık Araştırma Enstitüsü ve Bölge Pamuk Araştırma 
Enstitüsü) değişik zamanlarda birieşmesinden oluşmuştur. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Tanmsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdüriüğüne bağlı 
Türkiye’nin önemli araştırma kurumlarından biridir. Müdüriüğü oluşturan kuruluşların 
bazılarının tarihi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına kadar uzanmaktadır.

Birinci Dünya Savaşından önce yurdumuzun narenciye ihtiyacı, imparatoriuk 
sınıriarı içerisinde yer alan Filistin, Suriye ve Lübnan bölgelerinden karşılanıyordu. 
Birinci Dünya Savaşının bitiminden sonra bu memleketler kaybedilince, bilhassa 
limon türündeki meyve ihtiyacımız İtalya gibi dış memleketlerde ithal edilme yoluyla 
sağlanmıştır. Bu tarihten sonra yurdumuzda turunçgil ziraati önem kazanmaya 
başlamış ve konuyla ilgili çalışmalara hız verilmiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan 
sonra ülkede narenciye ihtiyacının karşılanması için iklim ve arazi koşullarının uygun 
olduğu bölgelerde me)A/e bahçeleri kurulma çalışmalan yine bu yıllara rastlamaktadır. 
İzmir’den başlayarak İskenderun’a kadar uzanan Akdeniz sahil şeridi ile Karadeniz’in 
doğu sahilleri ve Ege Menderes vadisinin birçok kısımları turunçgil yetiştirilmesine 
elverişli bulunduklanndan memleket ihtiyacını karşılamak amacıyla buralarda 
bahçeler kurulmasına başlanmıştır. Bilimsel anlamda narenciye konusundaki
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çalışmalar 1936 yılında ele alınmış ve bahçe sahiplerine gerekli bilgiler vermek, 
mevcut çeşitleri ıslah etmek için Antalya’da narenciye ile ilgili bir müessese 
kurulmuştur.

Aksu’da 1934 yılında “Sıcak İklim Nebatlarr lstasyonu”nu adı altında kurulan 
müessesede bir bölüm olarak yer alan enstitünün ilk nüvesinin tarihsel gelişimi, çeşitli 
görevler ve isimler altında günümüze kadar süregelmiştir. O tarihte İsveç’ten sıcak 
iklim nebatları mütehassısı Dr. T. A.TENGVVALL, sözleşmeli olarak müesseseye 
müdür olarak getirilmiş ve kummun ilk yapılanma çalışmalarını organize etmiştir. Bu 
dönem içerisinde dünyanın tanmda ileri gitmiş ülkelerinde bulunan birçok bilim 
adamıyla irtibata geçilmek suretiyle yapılacak çalışma konuları, sağlıklı bir şekilde 
tespit edilmiş ve gerekli materyaller dünyanın değişik bölgelerinden temin edilerek 
çalışmalar teoriden pratiğe dönüştürülmüştür.

2004 yılında Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü Müdüriüğü ve 
Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdüriüğü birieşerek “ Batı Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdüriüğü" adını almıştır. 2004 yılında Akdeniz Tanmsal 
Araştımia Enstitüsü de dahil edilerek “Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü” 
(BATEM) ismiyle, birleştirilen 5 araştırma enstitüsünün tüm çalışma alanlarını 
kapsayan yeni bir Enstitü ortaya çıkmıştır.

İmar planı yapılması konusunda ilgili resmi kurumlardan olumlu görüşler 
alınmıştır. Bu kurumlardan önemli notları olanlar aşağıda belirtilmiş olup imar planı 
çalışması resmi kurum görüşleri dikkate alınarak hazırianmıştır.

^  Karayolları Genel Müdüriüğü 13. Bölge Müdüriüğü'nün 27.03.2016 tarih ve 
70935 sayılı yazısında; "Bölge Müdüriüğümüz yol ağına dahil Antalya-Alanya 
yolumuza bitişiktir. Yolumuza bitişik parsellerde; 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanunun 17.maddesi ve bu maddeye bağlı olarak çıkartılan "Karayollan Kenarında 
Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik" şartlarının sağlanması koşulu 
ile "BATEM Merkezi Laboratuar ve Eğitim Kompleksi" amaçlı imar planı yapılmasında 
Bölge Müdüriüğümüzce sakınca yoktur. Ancak planlama aşamasından önce 1/1000 
ölçekli halihazır haritalardan iki takımının Bölge Müdüriüğümüze gönderilmesi 
durumunda mevcut ve tasarianan yol güzergahlarımız kamulaştırma genişliği ile 
biriikte işlenip onaylanarak gönderilecektir. Söz konusu tesisin yapılmasına karar 
verilmesi durumunda Bölge Müdüriüğümüze müracaat edilerek "Geçiş Yolu ön İzin 
Belgesi" alınması zorunludur. Geçiş yolu izin belgesi alınmadan tesisi inşaat izni 
verilmez.

İmar planı yapılmış olması Geçiş Yolu İzin Belgesi açısından müktesep hak 
teşkil etmez" denilmektedir.

^  Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tesis Müdüriüğü İnşaat ve 
Kamulaştırma Yöneticiliği'nin 02.05.2016 tarih ve 13153 sayılı yazısında; " Söz 
konusu Antalya İli Aksu İlçesi Solak Mahallesi 13204 ada 3 parsel numaralı taşınmaz 
üzerinden yapılması planlanan imar planın ekli krokiden de anlaşılacağı üzere 
mevcut 3 adet trafo binasının çekme paylan da dikkate alınarak korunması ayrıca 4 
adet S.OO’̂ .OO ebatlarında çekme payları hariç trafo binasf yerierinin imar planında
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TR alanı olarak koojnarak toplam 7 adet trafo binası yerlerinin TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü adına kullanım hakkının verilmesi durumunda Şirketimizce herhangi bir 
sakınca bulunmamaktadır" denilmektedir.

^  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdüriüğü Tedaş Akdeniz 
Bölge Koordinatöriüğü Kamulaştırma ve Emlak Servisi'nin " Söz konusu Antalya İli 
Aksu İlçesi Solak Mahallesi 13204 ada 3 parsel numaralı taşınmaz üzerinden 
yapılması planlanan imar planın ekli krokiden de anlaşılacağı üzere mevcut 3 adet 
trafo binasının çekme paylan da dikkate alınarak korunması ayrıca 4 adet 6.00*8.00 
ebatlannda çekme payları hariç trafo binası yerlerinin imar planında TR alanı olarak 
korunarak toplam 7 adet trafo binası yerierinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 
kullanım hakkının verilmesi durumunda Şirketimizce herhangi bir sakınca 
bulunmamaktadır" denilmektedir.

► Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Variıklannı Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’nün 14.04.2016 tarih ve 1627 sayılı yazısında; " Antalya İli Aksu İlçesi 
Solak Mahallesi sınıriarı içerisinde bulunan 13204 ada 3 parsel sayılı 169,31 ha.lık 
taşınmazın yazınız ekinde koordinatları verilen 10.77 ha.lık kısmında 2863 sayılı 
yasa kapsamında kalan kültür variiğına rastlanılmadığı; ayrıca söz konusu alanda 
Koruma Kurullannca tescil edilmiş arkeolojik, kentsel ve tarihi sit alanlan ile koruma 
alanının bulunmadığının tespit edildiği beliriendiğinden bahse konu imar planının 
yapılmasında 2863 sayılı yasanın kültür variıklan ile ilgili kısmı açısından sakınca 
bulunmamaktadır.

Ancak uygulama çalışmaları sırasında 2863 sayılı yasa kapsamına giren 
herhangi bir kültür variiğına rastlanılması halinde çalışmalann durdurularak Antalya 
Müze Müdüriüğüne ve Müdüriüğümüze haber verilmesi gerekmektedir" 
denilmektedir.

► Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdüriüğünün 04.04.2016 tarih ve 
6530 sayılı yazısında; "Belirtilen alan üzerinde yapılması planlanan "BATEM Merkezi 
Laboratuar ve Eğitim Kompleksi" ile ilgili olarak herhangi bir faaliyet öncesi faaliyetin 
sektör türü ve kapasitesi yönünden ÇED yönetmeliği hükümleri kapsamında 
değeriendirilmesi gerekmektedir. Su Kiriiliği Kontrolü Yönetmeliğinin Su Kalitesine 
İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar başlığı altındaki hükümlere ve sulann 
korunması ile ilgili esasların beliriediği 4.maddedeki hükümlere uyulması söz konusu 
alanda yapılması istenen proje kapsamında oluşacak her türiü atıksu ve atığın 
bertarafı ile ilgili olarak ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli tedbirier alınması 
gerekmektedir.

Bu hüküm kapsamında Bakanlığımızın ilgi (b)' de kayıtlı yazısında konu ile ilgili 
açıklama getirilmiş olup söz konusu imar planına ilişkin Antalya-Burdur-Isparta 
Planlama Bölgesi 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında ki görüşlerin 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ilgili şube müdüriüklerinden temin 
edilmesi gerekmektedir.

İmar planlarına hazıriık sürecinde planlama alanın kadastral yollar ile 
ulaşımının sağlanması üst ölçekli plan kademelenmesine uyulması bütüncül plan 
anlayışının benimsenmesi güncel tapu kayıtlarında belirtilen beyana esas taşınmaz 
maliklerinin izinlerinin alınması hususları dikkate alınmalıdır.Bu hususlara ilaveten 
1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ölçekli
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Nazım İmar Planı arasında farklı alan kullanımı gösterimlerinin bulunmaması 
hususuna riayet edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda güncel kurum görüşleri doğrultusunda hazırianan alt ölçek 
planlar ile değişikliğe uğrayan arazi kullanımlarının üst ölçekli planlara geri dönüş 
yapılarak düzeltilmesi gerektiği hususu göz ardı edilmemelidir. Böylelikle plan 
kademelenmesinde karşılaşılabilecek sorunlann önlenmesi mümkün olacaktır.

Aynca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 35. Maddesi ile "Mekansal 
Planların Bakanlığımıza Gönderilmesi İncelenmesi ve Arşivlenmesi" konulu 2013/17 
sayılı Genelgenin (c) bendi ile ilgili mevzuat hükümleri gereğince her tür ve ölçekteki 
mekansal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon ilave ve değişikliklere incelenerek 
arşivlenmesi için İl Müdüriüğümüze gönderilmesi gerekmektedir" denilmektedir.

^  Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdüriüğü Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 04.04.2016 tarih ve 11478 sayılı yazısında;

"Antalya İli Aksu İlçesi Solak Mahallesi 13204 ada 3 numaralı parselde 
bulunan 169.31 ha'lık alanın 10.77 ha'lık kısmında yapılması planlanan "BATEM 
Merkezi Laboratuarı ve Eğitim Kompleksi" faaliyetine ilişkin çalışmalarda

İnceleme sahası içerisinde;
-Bahse konu faaliyet yukarıda belirtilen "Antalya Aksuçayı Yeraltısuyu Kaynağı İçme 
Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlan" içerisinde kalan alan için ilan hükümlerine ek 
olarak "Su Kiriiliği Kontrol Yönetmeliği" ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel 
Müdüriüğünün "Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği'nde" belirtilen 
hükümlere uyulmalıdır.
-Koruma alanı içerisinde kalmayan alanda ise "Su Kiriiliği Kontrol 
Yönetmeliği",'Yeraltı Sularının Kirienmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 
Yönetmelik","lçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynaklann Koruma Alanlannın 
Belirienmesi Hakkında Tebliği" ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdüriüğünün 
"Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği’nde" belirtilen hükümlere uyulmalıdır. 
-Kiriilik riski taşıyacak hiçbir sıvı ve katı atık alıcı ortamlara bırakılmamalıdır.
-Akifer verimini negatif etkileyecek faaliyetler yapılmamalıdır.
-Sızdırmazlık tam olarak sağlanmalıdır.
-Faaliyetin işletme esnasında oluşacak atıklar uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
-Evsel nitelikli atık suların sızdırmaz özellikli fosseptikte toplanarak vidanjör 
vasıtasıyla atık su arıtma tesisine taşınmalıdır

Ayrıca katı atıklar içinde gerekli tüm önlemlerin alınarak uygun şekilde bertaraf 
edilmesi yeraltı suyu kaynaklarında kiriilik riski oluşturmaması sağlanmalıdır.

Tüm risklerin hassasiyetle değeriendirilmesi yukarıdaki hususlara ve mevzuat 
hükümlerine uyulması şartıyla inceleme sahasında yapılacak olan çalışma 
Kurumumuz açısından uygundur" denilmektedir.

I> Orman Genel Müdüriüğü Antalya Orman Bölge Müdüriüğü Antalya Orman 
İşletme Müdüriüğü'nün 01.04.2016 tarih ve 709411 sayılı yazısında;

■'Orman kadastrosu yapılıp kesinleşen yerisrde orman idaresince başka bir 
değeriendirme yapılmaksızın kesinleşen orman kadastrosuna göre işlem yapılır." 
hükmü gereğince yapılan inceleme neticesinde 13204 ada 3 numaralı parselin 10.77 
ha'lık kısmının;

•
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- 6831 Sayılı yasanın 1.maddesine göre orman sayılan yerlerde olmadığı
- 6831 Sayılı yasa ile değişik 3302 sayılı yasanın 2/B Maddesi uyarınca hazine adına 
orman sınırları dışına çıkılan yerlerden olmadığı,
- 6831 Sayılı yasa kapsamında izin işlemlerine konu edilmediği
- Genel Müdürlüğümüzün tüzel kişiliğinin gayrimenkullerinden olmadığı tespit edilmiş 
ve orman kadastro haritasına işlenmiştir" denilmektedir.

^  BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Arazi İnşaat ve Kamulaştırma 
Daire Başkanlığı'nın 21.03,2016 tarih ve 11464 sayılı yazısında;"Söz konusu parsel 
mevcut veya planlanan boru hattı ve tesisimiz bulunmamaktadır" denilmektedir.

^  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13.Bölge 
Müdürlüğü'nün 17.03.2016 tarih ve 180189 sayılı yazısında; "Söz konusu olan saha 
Aksu İlçesi Solak Mahallesi 13204 ada 3 nolu parsel BATEM'in kullanımında olup 
Aksu sulama sahası içerisinde kalmaktadır. Ekli haritada yeri işaretli Merkez 
Laboratuar ve Eğitim Tesisi amaçlı Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Talep 
edilen 107.66 da'lık alan üzerinde Araştırma Enstitüsüne ait Tarımsal Binalann 
bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu durumda; Söz konusu olan 13204 ada 3 parselin imar uygulaması dışında 
kalan alanların 'Tanmsal Niteliği Korunacak Alan" olarak devam etmesi kayıt ve 
şartıyla söz konusu parselin Araştırma Enstitüsü binalarını da kapsayan 107.66 da'lık 
kısmında Merkez Laboratuar ve Eğitim Tesis Amaçlı Nazım İmar Planı ve Uygulama 
İmar Planı yapılmasında Kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır" denilmektedir.

^  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 19. Bölge Müdüriüğü Tesis ve Kontrol 
Müdüriüğü'nün 25.03.2016 tarih ve 115552 sayılı yazısında; 'Teşekkülümüze ait 
mevcut bir "Enerji İletim Hattı ve Trafo Merkezi" bulunmamaktadır.

Planlama sahasında mevcut olmayan ve Ulusal İletim Sistemi Master Planında 
yer almakla biriikte,henüz güzergah seçimi yapılmayan projelerimizle ilgili olarak ise 
güzergah yer seçimi işlemleri tamamlandığında ve ilgi yazı konusu planlama sahası 
içinde isabet edecek şekilde bir tesisimiz gündeme geldiği takdirde buna yönelik plan 
ve imar planı tadilatları için gerekli müracaatlar Belediyenize yapılacaktır" 
denilmektedir.

► Çevre ve Şehircilik İl Müdüriüğü'nün 28.06.2016 tarihinde onayladığı İmar 
Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu'nun sonuç ve öneriler bölümü 
aşağıdaki gibidir;

Sonuç V© Öneriler

1-) Bu çalışma ile Antalya ili Aksu İlçesi Solak Mahallesi 1/1000 ölçekli ö2§-b~Ö8-b-1~ 
bf 02§-t-OB-b-1-€, O2B-b-0B-t-2-d nolu halihazır harita paftaları
üzerinde toplam 10,77 Ha alanın tanm dışı kullanılması amacıyla, İmar Planına Esas 
olarak hazırianan bu raporda; arazi çalışmaları, sondaj, jeofizik ölçümler, laboratuar-arazi 
deneyleri ve büro çalışmaları kapsamında; inceleme alanında bulunan zemin ve kaya 
birimlerinin litolojik özellikleri ile stratigrafık ve yapısal konumlarının belirienmesi, 1/1000 
ölçekli jeolojik ve topoğrafik eğim haritalarının hazırianması, inceleme alanının heyelan, 
kaya düşmesi, su baskını, çığ düşmesi vb. afet olaylarına maruz olup olmadığının



AKSU(ANTALYA)SOLAK 13204 ADA 3 NOLU PARSELDE
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN AÇIKLAMA RAPORU

araştırılması, zemin jeoteknik özelliklerinin belirlenerek yerleşime uygunluk 
değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Antalya İli, Aksu İlçesi, Solak Mahallesi 
sınırları içerisindeki arazinin bulunduğu alanda ilgili 3194 Sayılı İmar Kanunun uygulama 
yetkisi Antalya Büyükşehir Belediyesine aittir.

Rapor, 644 sayılı KHK Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mekânsal Planlama Genel 
Müdürlüğünün 28.09.2011 Tarih ve 102732 sayılı genelgesi doğrultusunda 19.08.2008 
gün ve 10337 ile 13171 sayılı genelgeler doğrultusunda Format 3 kapsamında 06.03.2007 
tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlülüğe giren “Deprem 
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” ile 03.05.2007 tarih ve 26511 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliklere uygun olarak hazırlanmıştır.

2-) İnceleme alanında D500 marka rotary sulu sistem sondaj makinesi ile 
10.06.2016-16.06.2016 tarihleri arasında farklı lokasyonlarda 6 adet jeoteknik amaçlı 
sondaj yapılmıştır. Yapılan jeoteknik sondajından elde edilen Karot ve SPT numuneleri 
Zemin Mühendislik laboratuarlann da tek eksenli basınç ve Elek Attarberg Limitleri 
deneylerine tabi tutulmuştur.

Sonuçlar raporun ekler kısmında (EK. 13) aynntılı olarak verilmiştir. Aynca inceleme 
alanında 16.06.2016 tarihinde yapılan jeofizik çalışmalarda; farklı lokasyonlarda Sara 
Doremi marka Sinyal biriktirmen Sismograf ile 3 adet sismik serilim, 3 adet MASW serilim, 
Sara Doremi marka Mikrotremör aletiyle 3 adet kayıt yapılmıştır. Alet çıktılan, sonuçlar ve 
kesitler raporun sonunda ekler (Ek. 16) kısmında ayrıntılı olarak verilmiştir.

İnceleme alanında yapılan çalışmalardan elde edilen doneler bilgisayar ortamında 
ilgili programlar kullanılarak rapor haline getirilmiştir. Sismik çalışmalar Smart Seis 
programında değerlendirilerek rapora eklenmiştir. Paftalar üzerine işlenen jeoloji, eğim, 
yerleşime uygunluk 1/100000 ölçekli genel jeoloji haritası ve inceleme alanı kesitleri 
Netcad 5.0 programı kullanılarak yapılmıştır.

3-) T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 
tarafından 15.04.2014 tarihinde onaylanan "Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi" 
1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında inceleme alanının “Tarım Arazisi”, içinde 
kalmaktadır.

1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlama çalışmalarına ''Antalya İli, Aksu İlçesi, Solak 
Mahallesi 13204 Ada 3 Parsel İmar Planına Esas Jeolojik -  Jeoteknik Etüt Raporu"
adlı bu çalışmanın onanmasına müteakip başlanacaktır.

4-) Çalışma alanı Antalya Aksu ilçesi sınırlan içerisinde olup güneyde Akdeniz ile 
çevrilidir. İlin genel morfolojik yapısını Antalya ovası ve bu ovanın iç kesimlerinin doğu ve 
batı yakasında yükselen Batı Toroslar oluşturmaktadır.
İnceleme alanında eğim güney batıdan kuzey doğuya ve yer yer güneyden kuzeye doru 
olmak üzere artmakta olup eğim miktarı değişmektedir. İnceleme alanının eğim aralığı %0- 
10 aralığındadır. Eğim Tanımlarının Yüzde (%) Olarak Tanımlanmalan tablosuna göre 
(Tablo 2); inceleme alanı Yumuşak Eğimli Alanlar olarak değerlendirilmiş olup 1/1000 
ölçekli eğim haritasında detaylı olarak belirtilmiştir(EK-20).

B-) İnceleme alanında Kuvaterner yaşlı alüvyon birim yer almaktadır. İnceleme 
alanında, 6 farklı lokasyonda yapılan jeoteknik amaçlı sondajların tamamında bu birim 
geçilmiştir. Üst metrelerde birimin kil birimi sarımsı renkte olup, alt metrelerde grimsi renk 
almaktadır. 15m boyunca alüvyon birimi geçilmiş olup 1/100000 ölçekli MTA haritasında 
da inceleme alanı alüvyonlar içerisinde kalmaktadır.
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6-) İnceleme alnında açılan sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan 
laboratuar deney sonuçlarına göre Attarberg Limitleri deney sonuçlarına göre Likit 
Limit(LL) 41,0 -%51,9 aralığında Plastik Limit (PL) 21,8 -%25,8 aralığında ve Plastisite 
indisi 19,2 -%26,1 aralığında olduğu tespit edilmiştir.(EK.8)

Elek Analizlerinin sonuçlarına göre (EK.8) Kil-Silt miktarı%96-%99. Kum miktarı %0- 
%4 ve çakıl miktan %0-%1 aralığında bulunmuştur.

İnceleme alanında yapılan jeoteknik amaçlı sondaj verilerinden elde edilen SPT - N 3 0  

Değerieri 17-23 aralığında tespit edilmiş olup Sertlik Tanımı, Sıkılık Tanımı Arasındaki 
İlişkisine göre inceleme alanı sertlik tanımı " Sert ”  ve sıkılık tanımı “  Orta Sıkı”  olarak 
tanımlanmıştır

7-) İnceleme alanında açılan jeoteknik amaçlı sondajlarda (SK-1, SK-2, SK-3, SK-4, 
SK-5, SK-6) kil birimi geçilmiştir. Sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan 
laboratuar Elek analizi deney sonuçları EK-12 da verilmiştir.

İnceleme alanında 3 farklı lokasyonda Sismik Kırılma, Sismik Masw ve Mikrotremör 
ölçümleri yapılmış olup, alanı oluşturan ki! birimi zemin sınıflamasında Z3 sınıfı olarak 
değeriendirilmiştir.

İnceleme alanında yapılan sismik ölçümler sonucu VS30 'a göre grubu ve sınıfı 
alüvyon birimler için "C3,Z3" olarak değeriendirilmiştir.

8-) P dalga hızına bağlı olarak sökülebiliriiği sınıflamasında I. Tabaka “Çok Kolay ” ,
II. Tabaka "Kolay“, aralığında tanımlanmıştır.

S dalga hızına göre zemin sınıflamasında 1. tabaka zemin gurubu "E" sökülebiliriiği" 
Zayıf Zemin " 2. tabaka zemin gurubu "D" sökülebiliriiği" Sert/Sıkı", aralığındadır.

Elastisite modülüne göre sıkışabiliriik sınıflamasında 1. tabaka "Çok Zayıf" 2. tabaka 
"Zayıf* aralığındadır.

Kayma modülüne göre Dayanım sınıflamasında 1. tabaka "Çok Zayıf 2. tabaka 
"Zayıf, aralığındadır.

Bulk modülüne göre Sıkışabiliriik sınıflamasında 1. tabaka "Az" 2. tabaka "Az", 
aralığındadır.

Poisson oranına göre Zemin Sıkılığı sınıflamasında 1. tabaka "Çok Gevşek " 2. 
tabaka" Çok Gevşek", olarak tanımlanmıştır.

Yoğunluk sınıflamasına göre 1. tabaka "Düşük" 2. tabaka "Orta", olarak 
tanımlanmıştır.

9-) İnceleme alanından alınan numunelerden en yüksek plastisite indisi %26.1 
dikkate alınarak Plastisite İndeksine Bağlı Şişme Riski Tablosuna (Snethen DR, Johson 
LD-Report No: FHVVA-RD-77-75, 1977.) göre; şişme riskinin "Yüksek" olduğu 
belirienmiştir.

Jeoteknik amaçlı yapılan sondajlarda arazide yapılan SPT deneylerinin ortalaması 
alınarak Meyerhof, Terzaghi - Peck formülüne göre yapılan oturma hesabı sonucunda; " 
oturma miktarı 4.89 cm" bulunmuş olup, bu değerier tablo 34 da verilen oturma sınıriannı 
aşmaktadır. Bu nedenle inceleme alanında yapılaşamaya gidilmesi durumunda oturmaya 
karşı proje müellifi tarafından gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır.
Elde edilen bu hesaplamalara göre alüvyon zemin için taşıma gücü değeri 2,37-6.23 
kg/cm^ aralığında seçilmelidir. Bu değeriendirmeler inceleme amaçlı olup, inceleme 
alanında yapılacak yapılaşma esnasında yapı temel alımlarında yapılacak detaylı zemin
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etütlere bağlı olarak yapı temel tipi, yapı derinliği, yapı boyutları ile gerekli mühendislik 
özellikleri proje müellifi tarafından alındıktan sonra yapılaşmaya geçilmelidir.

10-) İnceleme alanında yapılan sondajlarda yeraltısuyuna 2 m de rastlanılmıştır. 
İnceleme alanında içme ve kullanma suyu, Aksu Belediyesi şebekesinden 
karşılanmaktadır.

11-) İnceleme alanı; Mülga Bayındıriık ve İskan Bakanlığınca hazırianan ve 
18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile Mülga Bayındıriık Bakanlığı 
Afet İşleri Genel Müdüriüğünün 27.02.1998 tarih ve 2133 sayılı Türkiye Deprem Bölgeleri 
Haritası’nda 2. derece deprem bölgesinde yer aldığından yapılaşma Esnasında”Afet 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” ile "Deprem Bölgelerinde Yapılacak 
Binalar Hakkında Yönetmelik” esaslanna mutlaka uyulmalıdır.
2. Derece Deprem Bölgesinde inşa edilecek yapılar için en büyük yer ivmesi değeri amax" 
0.30 -  0.40 aralığında (Tablo.37), etkin ivme katsayısı Ao= 0.30 - 0.40 g aralığında 
(Tablo.38) seçilmelidir

Elde edilen verilere göre Magnitüdü 5 olan deprem 2 yılda bir görülür.
İnceleme alanından fay geçmemekte olup MTA yeni diri fay haritasına göre alanımıza 

en yakın faylar bölgenin yaklaşık 92 km kuzey batısında Burdur Grabeni (12.05.1971 
tarihinde 5.9 M deprem), 124 km batısında Adlanmamış fay, 108 km güney batısında Kale 
fayı bulunmaktadır.

12-) İnceleme alanında eğim değerinin % 0-10 aralığında değiştiği ve litolojinin 
Alüvyondan oluşan içerisindeki siltli kumlu kil, kum kil kanşımı birimlerden (Zemin 
Mühendislik Jeoloji LTD.ŞTİ. laboratuarında yapılan elek analizi sonucu kil-silt oranı %96- 
%99, Kum miktarı %0-%4 ve çakıl miktarı %0-%1 aralığında oluşması, şişme riskinin 
yüksek ve oturma miktarının müsaade edilebilir değerieri aşmasına bağlı olarak inceleme 
alanının tamamı mühendislik problemleri (şişme,oturma,taşıma gücü) açısından önlem 
alınabilecek nitelikte sorunlu alanlar olarak belirienmiş. Önlem Alınabilecek Nitelikte 
Şişme, Oturma Açısından Sorunlar (Önlemli Alan-5.1) olarak değerlendirilmiş olup, 
rapor ekinde verilen jeoloji, yerieşime uygunluk ve eğim haritasında "ÖA-5.1** simgesiyle 
gösterilmiştir.

Bu nedenle inceleme alanının aşağıdaki önlemler alınmalıdır.
• Yapılacak zemin etütlerinde uygun temel derinliği ve temel tipi belirienmelidir.
• Yapı temelleri homojen ve sağlam seviyelere oturtulmalıdır.
• İnceleme alanında yeraltı suyunun yüksek olmasına karşın birimin siltli kilden 
oluşması dikkate alınarak sıvılaşma beklenmemektedir. Ancak yapılacak zemin 
etütlerinde, belirienecek olan uygun temel derinliklerinde, temelin oturacağı zemindeki 
sıvılaşma riskine karşı, sıvılaşma analizleri ayrıntılı olarak irdelenmeli, değeriendirmeler 
sonucunca çıkacak problemlere göre uygun drenaj ve zemin iyileştirme yöntem/yöntemleri 
belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Taşıma gücünü iyileştirmek için enjeksiyon, mini kazık, kompaksiyonla zemin 
sıkıştırma vb. gibi zemin iyileştirme çalışmalan yapılmalıdır.
İnceleme alanında yapılaşma esnasında temel tipi ve derinliğine göre bu alanlardaki 
birimlerin mühendislik parametreleri; projeye esas olan zemin etütlerinde ayrıntılı olarak 
araştırılmalıdır. Mevsimsel olarak değişim gösterebilecek olan yerüstü suyunun (Yağmur 
suyu vb.) seviyesinin inceleme alanına olan etkisi dikkat alınarak inşaat aşamasında ve 
sonrasında drenaj hattı vb gibi yöntemlerie gerekli mühendislik tedbirierinin proje müellifleri 
tarafından alınması uygun olacaktır.

\

A



AKSU(ANTALYA)SOLAK 13204 ADA 3 NOLU PARSELDE
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, PLÂN AÇIKLAMA RAPORU

13-) Bu çalışma ile Antalya ili Aksu İlçesi Solak Mahallesi 1/1000 ölçekli ö2S-b‘̂ 8-b-
1-b, ö25-b‘ 08-b-1-c, 02§-b-08~b-2-a, 02B-b-Ö6’>b-2-d nolu halihazır harita paftaları 
üzerinde toplam 10,77 Ha alanın tarım dışı kullanılması amacıyla, İmar Planına Esas 
olarak hazırlanan bu raporda; arazi çalışmaları, sondaj, jeofizik ölçümler, laboratuar-arazi 
deneyleri ve büro çalışmaları kapsamında; inceleme alanında bulunan zemin ve kaya 
birimlerinin litolojik özellikleri ile stratigrafik ve yapısal konumlarının belirlenmesi, 1/1000 
ölçekli jeolojik ve topoğrafik eğim haritalarının hazırlanması, inceleme alanının heyelan, 
kaya düşmesi, su baskını, çığ düşmesi vb. afet olaylanna maruz olup olmadığının 
araştırılması, zemin jeoteknik özelliklerinin belirlenerek yerleşime uygunluk 
değerlendirmesinin olup, bu rapor bina bazında zemin etüdü raporu olarak kullanılamaz. 
Rapor içerisinde yapılan tüm hesaplama, analiz ve yorumlar inceleme alanının genel 
karakteristik özelliklerini belirlemek amacıyla yapıldığından, bu hesaplama, analiz ve 
yorumlar bina bazı zemin etüt çalışmalarında; yapılacak binanın tüm özelliklerine ve 
temelin oturacağı zeminin özelliklerine uygun olarak ayrıntılı olarak yeniden yapılmalıdır.

3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Kadastronun 13204 ada 3 nolu parselinin yaklaşık alanı 168.30 ha dır. Ancak 
planlama alanı bu parselin 10.77 ha lık kısmını kapsamaktadır. Tüm kurum ve 
kuruluş görüşleri ve planlama çalışmalan 10.77 ha lık alan için yapılmıştır. Alanın 
mülkiyeti maliye hâzinesine aittir.

Planlama alanı içerisinde uzun yıllardır kullanılmakta olan idari hizmet binalan, 
eğitim enstitüleri, laboratuar merkezi, sosyal tesis vb. bulunmaktadır.

Planlama alanı Antalya - Manavgat Karayoluna cepheli olup EXPO 2016 Fuar 
Alanının güneyinde yer almaktadır.
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4. Planlama alanı girişinden çekilmiş bir fotoğraf

5. Antalya -Bundur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

13204 ada 3 nolu parsel yürürlükteki Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 
1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 025 nolu paftasında Tanm Arazisi kullanım 
fonksiyonunda kalmaktadır.
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Antalya İli, Aksu İlçesi, Solak Mahallesi sınırlarında yer alan 13204 ada 3 
parselin bir kısmında yapılan kullanım fonksiyonu "Resmi Kurum Alanı" şeklinde olan 
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis kararları ile yürürlüğe girmiştir.

6.1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
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7.1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

4. PLANLAMA KARARLARI

Planlama alanına ilk defa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmaktadır.

Planlama alanına; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam'nda Resmi Kurum Alanı 
(BATEM) kullanım fonksiyonu ve E=0.60 Yençok=5 kat yapı kullanım şartı 
önerilmektedir.

Planlama alanına Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin görüş yazısında belirtilen 
6*8 =48 m̂  lik 4 adet trafo anayoldan cephe alacak şekilde yerleştirilmiştir.

Planlama alanında, devlet karayolundan 25 metre, diğer cephelerden ise 5‘er 
metre yapı yaklaşma mesafeleri bırakılmıştır.
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Öneri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına İmar Planına Esas Jeolojik ve 
Jeoteknik Etüt Raporunda belirtilen Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma 
Açısından Sorunlar {önlemli Aian-5.1) koşulu aktarılmıştır.

Planlama alanında önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına aşağıdaki 
plan notları eklenmiştir.

1“) Resmi Kurum Alanı içerisinde; İdari Tesisler, Kamusal Eğitim Tesisleri, 
Araştırma Laboratuvarlan, Toplantı Salonlan, IVlisafirhane, Lojman, Sosyal Tesis, 
Yeme-içme yerleri vb. birimler yer alabilir.

2-) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü tarafından çıkartılan 31 Ocak 2000 gün ve 2023 sayılı Genelge uyarınca 
birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde kaya zeminlerde iki katı geçen yapılarda 
ada veya parsel bazında toprak zeminlerde her tür yapı için parsel ve yapı bazında 
zemin etüdü yaptırılması gerekmektedir. Zemin Etüd Raporu yaptırılmadan inşaat 
ruhsatı verilmeyecektir.

3-) 3194 Sayılı İmar Kanunu "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki 
Yönetmelik" hükümleri geçeriidir.

4-) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Variıklannı Koruma Kanunu'nun 8. Maddesi 
geçeriidir.

5-) Yapılaşma koşullannda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 02.11.1985 tarihinde 
18916 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 
hükümleri geçeriidir.

6“) Yapılarda sığınak ve otopark yönetmeliğine uyulacaktır.

7-) Atık sularia ilgili 07.01.1991 sayılı gün ve 20748 sayılı Yönetmeliğine 
uyulacaktır.

8-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın oluru ile yürüriüğe giren Antalya-Burdur- 
Isparta planlama bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve plan hükümleri 
geçeriidir.

g") 5491 Sayılı Kanunla değişik 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna 
istinaden çıkarılan tüm yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulacaktır.

1©=} Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT)'nin 04.04.2016 tarih ve 11478 sayılı 
yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.

11-=} Alana ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik İl yüdüriüğünce 28.06.2016 
tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunda 
belirtilen hususlar dikkate alınacak olup Projeye Esas Zemin Etüd Raporu 
hazırianmadan uygulamaya geçilmez ve inşaat ruhsatı verilmez.
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12“) Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 02.05.2016 tarih ve 13153 
sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.

13-) Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri 
ile diğer Mevzuat Hükümlerine uyulacaktır.

8.Öneri 1/1000 ölçekli Uygulama mar Planı

Öneri uygulama imar planı; Üst ölçek planlara uyumlu, 3194 sayılı İmar 
Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine uygun olacak şekilde şehircilik ilke ve esasları 
dikkate alınarak kamu yararı amacı ile hazırianmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

4 İ- -
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