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BAŞKANLIK MAKAMINA

Serik Belediyesi sınırları içerisinde, 154 kV Kasmılar HES- Serik Enerji İletim Hattı 
güzergâhının ve pilon yerlerinin plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar P lanı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Bûyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim.

e-imzahdır 
Hüsamettin ELMAS 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

Ek:
- 1/5000 ölç. NİP. değ. fot.
- Açıklama raporu

Uygun görüşle arz ederim.
02.06.2017 
e-imzalıdır 

Bedrullah ERÇİN 
Genel Sekreter Yardımcısı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE
02.06.2017 
e-imzalıdır 

Birol EKİCİ 
Genel Sekreter

YUksekalan M ah.Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/ANTALYA
Telefon: 0(242) 249 50 00 Faks: 0(242) 249 52 75 
İnternet S ite s i: wwrw.antalva.bel.tr

Bilgi için: BERRİN YILMAZHAN - İşçi 
Telefon No: (O 242) 248 76 81
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELBDİYESİ-SERİK İLÇESİ 
KASIMLAR HES-SERİK ENERJİ İLETİM HATTI 
1 /5 0 0 0  ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 
PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı; Antalya İli, Serik İlçesi sınırları içerisinde 026A-07B noiu bir adet nazım  
imar planı paftasında Kasımlar HES-Serik Eneıji İletim Hattı ile ilgili yaklaşık 5 ,5  hektar 
büyüklüğünde bir alanda yapılan 1 /5 0 0 0  ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği işini 
kaosamaktadıri

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

2 . PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Hazırlanan nazım imar planı değişikliğinde; m evcut eneıji nakil hattı ve pilon yerlerinin 
m evcut nazım imar planı ile uyum lu hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

3 . BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Planlama alanı Serik’in yaklaşık 2 km kuzeybatısında yer almaktadır. Planlama alanına 
D -400 Karayolu üzerinden kuzeybatı yönde devam eden taşıt yolu ile ulaşılabilmektedir.

Mevcut kullanım da planlam a alanm m  kuzey ve batısm da kalan alanlar tanm  ve sera 
alanları, güney ve doğusunda kalan alanlar ise  konut alanları ile çevrilidir. Planlama 
alanı içinden doğu-batı yönünde 15 m genişliğinde taşıt yolu geçmektedir. Eneıji nakil 
hattının geçtiği alan boş vaziyettedir.



Şekil 2. Kadastral Durum

4. KURUM GÖRÜŞLERİ

*ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANTALYA TABİAT VARLIKLARINI KORUMA 
BÖLGE KOMİSYONU’nun 26 .08 .2 0 1 4  tarih ve 606 sayüı yazısında;

“Sözkonusu Eneıji İletim Hattı Mülga Antalya Kültür ve Tabiat Varhklannı Koruma Bölge 
Kurulunun 29 .11 .2001  tarihli ve 5222 sayılı karan ile 1. Derece Doğal Sit olarak 
belirlenen Köprüçay Havzası İçerisinde bulunmaktadır. Yapılması planlanan eneıji nakil 
hattım n prensipte uygun olduğuna, hattm  geçeceği güzergahta doğal flora ve faunaya 
azami dikkati gösterecek şekilde çevresel tedbirlerin alınm asına, güzergah boyunca 
m evcut açıklıklarm ve yoUarm kullanılarak bu alanda yeni yol açılmamasına, güzergah 
boynnca hattın izdüşüm ünde kalan ağaçlık sahaların korunm asına, bu çerçevede 
projenin çevreye vereceği olum suz etkilerin en az seviyede tutulm asm a, ÇED sürecinde 
güzergaha ilişkin değişiklik yapılm ası durum unda konunun tekrar görüşülmesine, 
kom isyonum uzca karar verildi.” denilmektedir.

Ancak, söz konusu bu görüş eneıji iletim hattının bütünü için hazırlanmış olup 
planlam a alanı içinde kalan kısm ı Köprüçay Havzası 1. Derece Doğal Sit Alanı dışında 
kalmaktadır.

* ANTALYA VALİLİĞİ, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’nün 30 .12 .2016 tarih 
ve 25920 sa30İı yazısmda;

“Bahse konu eneıji iletim hattman yaklaşık 2200 metresi m ülga Antalya Kültür ve Tabiat 
Varhklannı Koruma Bölge Kurulunun 2 8 6 3  sayıh kanuna göre ilan edilen 22.02 .2010  
tarihli ve 5222 sayılı karan ile sınırlannm  son halini aldığı Köprüçay Havzası 1. Derece 
Doğal Sit Alam içerisinde kalmaktadır. Bu alanda yapılacak her türlü imar planı vb. 
çalışm alar hakkında 2863  sayılı Kanun gereği Antalya Tabiat Varhlanm Koruma Bölge 
Komisyonu görüşü alınm ası gereklidir.” denilmektedir.

Aynca, Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü’nün 26 .01 .2017  tarih ve 1795 sayılı yazısmda; 
“Bahse konu eneıji iletim hattım n yaklaşık 2200 m etresi m ülga Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarım Koruma Bölge Kurulunun 2863  sayıU kanuna göre ilan edilen 22.02.2010  
tarihli ve 5222 sayûı karan ile sınırlanm n son halini aldığı Köprüçay Havzası 1. Derece 
Doğal Sit Alanı içerisinde kalmaktadır. Bu alanda yapılacak her türlü imar planı vb. 
çalışm alar hakkında 2863  sayılı Kanun gereği Antalya Tabiat Varlılarmı Koruma Bölge 
Komisyonu görüşü alınm ası gereklidir. İl müdürlüğüm üz arşivinde yapılan incelemede 
55 km uzunluğunda 154 kV Kasımlar HES Şaltı-Serik TM Eneıji İletim Hattı projesine



Bakanlığımızın 31 .12 .2014  tarihli ve 3746  sayılı yazısı ile “ÇED Olumlu Karaxı”mn  
verildiği tespit edilmiştir. Soz konusu imar plam na ilişkin Antalya-Burdur-Isparta 
P la n la m a  Bölgesi 1 /1 0 0 .0 0 0  Ölçekli ÇDP kapsammdaki görüşler Bû3rûkşehir 
Belediyesinden tem in edilecektir. ” denilmektedir.

14 .02 .2017  tarih ve 2775  sayılı yazısm da ise; “Sözkonusu eneıji iletim hattm a ilişkin  
TVK Bölge Komisyonunun 26 .08 .2 0 1 4  tarih ve 606 sayıh karan bulunm akta olup, bahsi 
geçen güzergahın doğal sit alanlarında kalan kısmm a ilişkin 3rûrûrlûkte bulunan  
herhangi bir imar plam bulunm am akta olup, doğal sit alanı dışında kalan kısımlar için 
i lg ili belediyesinden görüş a l ın m a s ı h u su su n d a  bilgilerinize rica ederim.” denilmektedir.

Ancak, sÖz konusu bu görüşler eneıji iletim hattım n bütünü için hazırlanmış olup 
planlam a alanı içinde kalan lasm ı Köprüçay Havzası 1. Derece Doğal Sit Alanı dışmda 
kalmaktadır.

«ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÎMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’nün 23 .11 .2 0 1 6  tarih ve 52247 sayılı yazısmda;

“Sözkonusu Eneıji İletim Hattı, Çevre ve Şehircilik Bakanhğmca 23 .03 .2015  tarihinde 
onaylanan Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1 /1 0 0 0 0 0  ölçekli Çevre Düzeni 
Planmda ‘Eneıji İletim Hattı’ olarak planlanmıştır. Bahse konu iletim hattı güzergahmda 
Manavgat İlçe Sınırlan içerisinde herhangi bir 1 /5 0 0 0  ölçekli nazım imar plam  
bulunm am akta olup Serik İlçe sınırlan içerisinde bulunan 1 /5 0 0 0  ölçekli nazım imar 
plam  örneği yazımız ekinde tarafimza gönderilmiştir.” denilmektedir.

*SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’nûn 23 .11 .2015  
tarih ve 8183  sayüı yazısmda;

* 1 5 4  kV Kasımlar HES-Serik Eneıji İletim Hattı’ güzergahmda onayh imar plam na isabet 
eden bölgesinin m evcut onayh 1 /5 0 0 0  ölçekH nazım imar planı, 1 /1 0 0 0  ölçekli uygulama 
imar planı ve ITRF96 koordinat sistem inde sayısal planı ve dönüşüm  parametreleri 
yazımız ekinde gönderilmiştir.” denilmektedir.

*MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’nün 25 .11 .2016  
tarih ve 817 sa3nlı yazısmda;
“6360  sayılı yasa  kapsam m da tüzel kişiliği sona eren İl Özel İdaresi ve belde 
belediyelerinden devrolan imar arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu güzergahm  
herhangi bir onayh imar plam sın ın  içerisinde yer almadığı tespit edilmiştir.” 
denilmektedir.
*KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’
nün 19.12 .2016 tarih ve 227070  sayüı yazısmda;

“Sözkonusu güzergah 2634  sayıh Turizmi Teşvik Kanunu ve Gelişim Bölgesi sınırlan  
içerisinde yer alm am akta olup, bahse konu güzergahın geçtiği alanlara ilişkin 
Bakanhğımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü arşivinde herhangi bir ölçekte plan 
bulunmadığı husu sunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” denilmektedir.

*ANTALYA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’nün 27 .12 .2016  tarih ve 
11317 sayılı yazısmda;

“Sözkonusu eneıji iletim hattım n 2 6 3 4  sayıh Turizmi Teşvik Kanunu kapsam m da ilan 
edilm iş herhangi bir Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
sınırlan içerisinde yer almadığı ve taşm m aza ilişkin Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler 
Genel Müdürlüğü arşivinde herhangi bir ölçekte plan bulunmadığı bildirilmiştir.” 
denilmektedir.

5 . PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliğine konu olan eneıji iletim hattı m evcut onanlı nazım imar planmda 
bulunm am akta olup, genel olarak söz konusu hattm  geçtiği bölge mevcut planda park 
alanı içinde kalmaktadır.

Hazırlanan plan değişikliği ile TEİAŞ tarafından verilen eneıji iletim hattı ve koruma 
kuşağı plana işlenmiştir.



Aynca mevcut planda yer alm ayan ve yerinde var olan pilon yerleri plana işlenmiştir. 
Pilon yerlerinden ortaöğretim alanı içerisinde kalan kısımda ortaöğretim alanı pilon 
yerine göre yeniden düzenlenm iştir, pilon yerleri TEİAŞ tarafmdan kam ulaştırması 
yapılacak alanlar olduğundan pilon yerlerine rastlayan park alanı kullanımları plandan 
daldırılmıştır.______________________

Şekil 3: Öneri Nazım İmar Planı Değişüdiği

6. PLAN NOTLARI
1.Plan tadilatmdaki eneıji iletim hattı güzergâh ve genişlikleri Eneıji ve Tabii Ka5nıaklar 
Bakanlığı’mn Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 44. Maddesinde belirtilen 
koşullara göre hazırlanmıştır.
2 .Eneıji iletim hattı altmdaki yapılarda "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Hakkındaki 
Yönetmelik" hükümlerine U5aılacaktır.
3 .Eneıji iletim hattı ve koruma kuşağı altında yapılaşm a ile ilgili tüm faaliyetlerde TEİAŞ 
Genel Müdürlüğü’nün görüşü almacak ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri 
Yönetmeliği*ndeki hükümlere göre uygulama yapılacaktır.
4.Eneıji iletim hattı ve koruma kuşağım n isabet ettiği sahalarda TEÎAŞ Genel 
Müdürlüğü’nün görüşü almm adan uygulama yapdamaz.
5.Bu planda ve plan notlannda belirtilmeyen hususlarda;
a)“3194 sayılı İmar Kanunu”
b)“Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”
c)“2863  sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanunu”
d)“5491 sayılı Kanunla Değişik 2872 sayüı Çevre Kanunu” ve 
İlgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Aynca bu plan notlannda yer almayan hususlarda konusuna ve ilgisine göre bu plan  
işlem ine etki edecek olan ilgili diğer mevzuatlara uyulm ası zorunludur.



ö.Tesisisin yapımı aşam asında ilgili statik, tesisat ve her tûrlû fenni mesuliyet TEİAŞ 
tarafından üstlenilecektir.
T.Tesisisin inşaat ve işletm esinde “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”ne 
istinaden gerekli tüm tedbirler TEİAŞ tarafından alınacaktır.
8 .İnşaat aşam asm da ve işletm e dönemlerinde çevrenin korunm ası açısm dan 5491 sayılı 
Kanunla Değişik 2872 sscyih. Çevre Kanunu ile bu kanuna istinaden çıkartılan;
a)“Çevresel Etİd değerlendirilmesi Yönetmeliği”
b)“Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği”
c)“Kaü Atıklarm Kontrolü Yönetmeliği”
d)“Gürûltü Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen hususlar yerine getirilecektir. 

Saygılarımla arz ederim.

a

b c r a f ]  i i ^ i y A \ ü L  A i \ 5 0 Y

^ J h \ r l k \ a r \ c \ ^ \  ( ¡ T Ü )  
Uia 5 İC İ İ N o ' 1 6 2 5

Nll.ÜF e#l5LU

(A) 
DTÜ 1973

TMMOB Şehir Plancıları Odası

KNVY2G0B

K A YD ED İLM İŞTİR

MD Tarihi: 26.04.2017 

Proje Kayıt No: 07-2017-2198 

Üye: SERAP rURDAKUL AKSOY 
(1625)

V u ra n d a  m igl|«rl v e r ile n  p la n la m a  l$inl ü sd e n e n  ye tk ili p la n c ın ın ,  O d a m ız a  K a y ıt  v e  tescilin in  

b u İL n d u g u ;  s ö z  k o n u su  1$ ıç in  o d a m ıza  b a ;v u r â u ^ u  ta rih  it ib a riy le  n e rh a n g i b ir  mesle icı 
k ıs ıt lılığ ın ın  b u lu n m a d ığ ı  k a y d e d ile re k , û y e  K a y ıt  S i c i l  D u r u m  B e l g e s t  d ü ze n le n m işt ir .


