
I H  ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Tarih:22.01.2015

BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İTİRAZ SAHİBİ TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi

MECLİS TOPLANTISININ 
TARİHİ VE GÜNDEM 
MADDESİ

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarihli 
toplantısında gündemin 110. maddesinde görüşülerek İmar 
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.

TALEP KONUSU

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-02B nolu imar 
paftasında yer alan Fatih Mahallesi 13419 ada 6 parselin 
Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı 
planlanmasına ilişkin 5218 Plan İşlem Numaralı 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde 
yapılan itiraz.

KOMİSYON RAPORU:

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-02B nolu imar 
paftasında yer alan Fatih Mahallesi 13419 ada 6 parselin 
Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı 
planlanmasına ilişkin 5218 Plan İşlem Numaralı 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde 
yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, Antalya Valiliği 
İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 01.03.2013 
tarih ve 1072 sayılı kamu yararı yazısı doğrultusunda, 
belirtilen kullanım amaçları dışında kullanılmaması 
koşuluyla itirazın uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. 
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine 
sunulmuştur.
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Sayı :07.14.122 22.10.2014
Konu :Planlar Hk.

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

ANTALYA

1-Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2014 tarih ve 428 sayılı kararı ile onaylanan 
Antalya ili, Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan 13419 ada 6 parselde Entegre Tarımsal İşletme ve 
Toptan Ticaret Alanı yapılabilmesi amacıyla hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
Antalya Büyükşehir Belediyesinde 13.10.2014-13.11.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Aynı alana ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2014 tarih ve 429 sayılı 
kararı ile onaylanan Aksu, 025B-02B nolu imar paftasında yer alan Fatih Mahallesi 13419 ada 6 
parselin Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediyesinde 27.09.2014-27.10.2014 tarihleri arasında askıya 
çıkartılmıştır.

Söz konusu plan değişikliği ile 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plam'nda “Tarımsal Niteliği 
Korunacak Alan” olarak belirlenen bölgede Kentsel Kullanım Kararları içinde yer alan “3.5.5. Entegre 
Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı” plan kararı getirilmiştir.Bu hali ile sanayi niteliğinde üretim 
yapılabilecek tesis niteliği kazanmıştır. Onaylı 1/100000 Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni 
Plam'nda söz konusu alan plan kararı verilen kentsel ve sanayi gibi kullanım kararlarının dışında 
kalmakta olup, tarım kullanım kararı verilen alanlar içerisiride yer almaktadır. Onaylı .1/25000 Ölçekli 
Nazım İmar Planında “ö.Mevcut Kullanımı ve Doğal Yapısı Sürdürülecek Alanlar” başlığı altında 
“6.1.Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” olarak tanımlanmış olup, ilgili plan notu ile 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'na atıfta bulunulmuştur.Bu tür araziler tarımsal üretim 
açısından değerli olup, gerek kentsel gerekse kırsal planlama açısından korunması gerekli alanlardır. 
Plan kararı tamamen kentsel kullanım kararlarının içinde yer almakta olup, kentsel kullanım kararı 
getirilen her bölgede alt ölçekli plan kararları ile uygulanabilecek bir kullanım kararıdır. Tarım alanları 
içerisinde üretime, pazarlamaya, depolamaya yönelik bu tür münferit entegre tesis kullanım kararları 
tarımsal alan bütünlüğünü bozmakta, kentsel altyapı maliyetini olumsuz etkilemekte, çevresindeki 
tarımsal üretim alanlarmı yaratacağı çevre koşulları ile olumsuz etkilemektedir. Hazırlanan 1/25000 
Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı bu hali ile onaylı 1/100000 
Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni Planı ve plan hükümlerine, 1/25000 ölçekli Nazım İmar 
Planının Genel ilke ve esaslarına, planlama ilke ve esaslarına aykırıdır.

Ayrıca yer seçimi konusunda, nitelikli tarım arazileri ile çevrili kentsel kullanım kararları 
içinde yer alan bir kullanımın yaratacağı çevresel etkiler söz konusu 1/25000 Ölçekli Nazım İmar 
Planı Değişikliği ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında göz önüne alınmamış olup, ÇED Raporu ile 
ilgili planların değerlendirilmesi planlama ilkesi açısından daha uygun olacaktır.

2- Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2014 tarih ve 447 sayılı kararı ile 
onaylanan Korkuteli, N24D-21A nolu imar paftasmda yer alan Yukarıkaraman Mahallesi 139 ada 21 
parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 27.09.2014-27.10.2014 tarihleri arasmda askıya 
çıkartılmıştır.
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Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde;

“İmar planı ilkeleri

MADDE 21 -  (6) Onaylı jeolojik-jeoteknik veya mikro bölgeleme etüt raporu bulunmayan alanlarda imar 
planları hazırlanamaz. (7) İmar planına esas onaylı jeolojik-jeoteknik etüt veya mikro bölgeleme raporlarındaki 
yerleşime uygunluk durumu haritalarına uyulması zorunludur. ” denilm ektedir.

İlgili plan kapsamında herhangi bir yapı yapılmayacak olsa bile Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği gereğince her türlü planda jeolojik ve ieoteknik etüt raporunun hazırlanması 
gerekmektedir. Söz konusu plan bu yönü ile ilgili yönetmeliğe aykırıdır.

Yine İlgili planda ÇED Yönetmeliğine uygun olarak işlem yapılıp yapılmadığı konusunda 
herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.

3- Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2014 tarih ve 448 sayılı karan ile 
onaylanan Manavgat İlçesi Şeydiler Mahallesi 802 parselin “Akaryakıt, CNG ve LPG Satış ve Servis 
İstasyonu” kullanımına ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nde 27.09.2014-27.10.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde;

"Genel planlama esasları

MADDE 7 —j)  Planların hazırlanmasında plan türüne göre katılım sağlanmak üzere anket, kamuoyu yoklaması 
ve araştırması, toplantı, çalıştay, internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi yöntemler kullanılarak kurum 
ve kuruluşlar ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması esastır.

Araştırma ve analiz

MADDE 8 -  (1) Mekânsal planların, plan değişiklilerinin, revizyon ve ilavelerin hazırlanması sürecinde, kamu 
kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve kademesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar 
halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, 
etüt, araştırma ve çalışmalar yapılır." denilmektedir.

İlgili alana ilişkin onaylı mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylandığı tarihteki 
ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilerek, 1/5000 Ölçekli 
Nazım İmar Planının kazanılmış müktesap haklar doğrultusunda bir idari işlem devamı niteliğinde 
olması gerekirken,hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ilgili kurumlardan sadece 
Karayolları Müdürlüğü'nün görüşünün alınmış olması tarafımızca eksik görülmektedir. Yine söz 
konusu 1/1000 ölçekli planın, plana esas Jeolojik ve jeotekni.1' etüt raporunun olduğuna dair herhangi 
bir bilginin olmaması, aynı zamanda hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında söz konusu 
Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğine göre ilgili kurum görüşleri ve Jeolojik etüt konusunda bir 
bilgi aktarılmaması mevcut hali ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planım ilgili yönetmelik hükümlerine 
aykırı hale getirmektedir.

4- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.08.2014 tarihinde onaylanan Serik İlçesi, Belek 
Turizm Merkezi 1512 parselde iskele amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nde 27.09.2014-27.10.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

İlgili planda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde belirtilen kurum görüşlerinin ve jeolojk 
ve jeoteknik- etüt raporunun olup Olmadığı ve ÇED Yönetmeliğine uygun olarak işlem yapılıp 
yapılmadığı konusunda herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Anayasa'nın 135. Maddesinde tanımlanan; 7303 sayılı KHK'lerle değişik 6235 sayılı TMMOB Yasası uyarınca kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.
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Askı süresi içerisinde yapmış olduğumuz itirazımızın yasal süreler göz önünde bulundurularak 
değerlendirilmesi hususunda, Antalya ili, Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan 13419 ada 6 parselin 
Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin alman kurum 
görüşlerinin tarafımıza iletilmesi, Korkuteli,Yukarıkaraman Mahallesi 139 ada 21 parselin güneş 
enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin ve Serik İlçesi, Belek Turizm Merkezi 
1512 parselde iskele amaçlı nazım imar planında ÇED Yönetmeliğine uygun olarak işlem yapılıp 
yapılmadığına ilişkin tarafımıza bilgi verilmesi , ve tüm planlarda ilgili kurum görüşlerine, imar 
planına esas jeolojik ve jeoteknik raporun olup olmadığına, müellif imzasının olup olmadığına, 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine ve ilgili mevzuata uyulup uyulmadığına bakılarak işleme 
alınması hususunda hassasiyet gösterilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim

Saygılarımızda,---..

I - '

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Anayasa'nın 135. Maddesinde tanımlanan; 7303 sayılı KHK’lerle değişik 6235 sayılı TMMOB Yasası uyarınca kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

mailto:spoantalya@gmail.com
http://www.spo.org.tr


573 
500

4 094 054.65
cn cn
•̂ ı -Nİ

o cn
o o
o o

025-b-02-c

1/5000

cn

O l
o
o
o

MÜTEAHHİT • EMİ HARlTA BİLGİ İŞLEM İNŞAAT VE TA$5MACILfJ< SAN. LTO. STİ 

MESCİOĞLU MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET LTD . STİ. (ORTA



T.C.
ANTALYA V A LİLİĞ İ 

İl BiEira, Sanayi ve Teknoloji M üdörlöğ

Sayı. : 57897445-621-98 /-0* f
Konu : Kamu Yaran Kararı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ÎL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA

İlgi: Karaca Sera Sulama Otomasyon Şist. AR-GE Tarım inşaat Taş. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. 
Şti.’nin 30.01.2013 tarihli müracaatı.

İlgide kayıtlı yazıda, Antalya İli, Aksu İiçesi 13419/6 Ada-Parselde bulunan 6572 metre karelik 
tarlanın 1600 metre karesinde topraksız tarımda kullanılacak sulama-gübreieme makinesi ve 
otomasyon sistemlerini imalat, test ve AR-GE yapmak amaçlı arazi kullanımıyla ilgili kamu yararı 
kararı lalep edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak, Valilik Makamı’nm 01.03.20 s3 tarih ve 75 sayılı olurunda; arazinin bu 
amaçla kullanılmasında kam u  y a ra r ı bulunduğu karan verilmiş olup, karar yazımız ekinde yer 
almaktadır.

Gereğini arz ederim.

' Rı d vata, K ÖS ESC) Y 
İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdür V.

Ek: Valilik Oluru

A dres :Y o şîlo v a  Ivluh. A sp c n d o s  bu!v ı:n  Nı>:200 M uıa tpuşa/ A N T A L Y A  T el.: (2/!2) 243 47 77 Faks: (242) 243 47 70 
ü-m ail : üim iiniiilv a il@ siina v i.ao v .tr  İrtibat; A. A Y D A R
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T.C.
ANTALYA 

İi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdörlüğü

Sajn : 42438586-020- 
Konu :ICamu Yaran Görüşü

{} 1 Mail 2Üİ3

VALİLİK MAKAMIMA

ilgi: Karaca Sera Sulama Otomasyon Sist. AR-GE îarım İnşaat Taş. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. 
Şti.’nin 30.01.2013 tarihli yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Antalya İli, Aksu İlçesi 13419/6 Ada-Parselde bulunan 6572 metre karelik 
iarianın 1600 metre karesinde topraksız tarımda kullanılacak sulama-giibreleme makinesi ve otomasyon 
sistemlerini imalat, test ve Ar-Ge yapmak amaçlı arazi kullanımıyla ilgili kamu yararı karan talep 
edilmektedir.

Parselin Antalya- İsparta Karayolunun sağ tarafında, yaklaşık 700 metre iç kısımda bulunmakta olup, 
vakn çevresinde kereste fabrikası, plastik seralar, hububat ekili araziler ve ekim dikim yapılmamış boş 
araziler bulunmaktadır

Söz konusu parselin tamamı 6572 m2’dir. Bu alanın 1600 m2’si Ar-Ge amaçlı ekim - dikim yapılacak 
şirkete ait. saha, geri kalan ve kamu yararı istenen 1600 n r ’lik alan ise topraksız tanmda kullanılacak sulama- 
gübreleme makinesi ve otomasyon sistemleri imalatı yapılacaktır. Kalan açık arazide ise toprak nem seıısörlcri 
ile denemeler ve Ar-Ge çalışması yapılacaktır. Dış Ticaret açısından değerlendirildiğinde Ülkemiz 2009 
yılında 131 milyon dolar düzeyinde tarım alet ve makinesi ithal etmişken bu rakam 2011 yılı sonu itibariyle bir 
önceki yıla göre % 63’ lük artış oranı ile 387 milyon dolara ulaşmıştır*. Örtü altı seracılığında kullanılan bu 
alet ve ekipmanlar genelde yurt dışından ithal edildiğinden ciddi döviz kaybına yol açtığı anlaşılmaktadır. 
Faaliyet gösterilen bölge ve çevresinde örtü altı tarımı yaygın olarak yapılmaktadır. Bu çerçevede söz konusu 
işletme faaliyete geçtiği takdirde önemli ölçüde döviz kaybı önlenecek ve istihdama katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak; arsanın uluslar arası tarım fuarına yakın ve İlimizin tarım bölgesi olması bu tür makine 
imalatı ve otomasyon sistemlerinin imalatının ülkemizde yapılacak olmasının ekonomimize katkı sağlayacağı, 
dış ülkelere bağımlılığı azaltacağı, dış ülkelerle rekabet ortamı oluşturacağı ve istihdam sağlanacağı mütalaa 
edildiğinden makine ve otomasyon sistemlerinin üretiminin yapılacağı İlimiz Aksu İlçesi 13419/6 Ada- 
Parselde bulunan 6572 metre karelik tarlanm 1600 metre karesinde topraksız sera sistemlerinde kullanılacak 
makine ve otomasyon sistemlerinin imalatının yapılmasında kamu yararı bmlondugıii görüş ve kanaatine 
varılmıştır.

f\
Olurlannıza arz ederim.

v  " i K r ' s \
\  RıdvartaKSKRSOV 

Bilim, Sa^ayi'VĞTeknoloji II Müdür V.

Uygun görüşle arz ederim. 
ö  .1./02/2013
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