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ANT AL YA-KORKUT£U'BEĞIŞ MAHALLESİ 7562 VE 7586 NOLU PARSELLERDE
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU

A N T A L Y A  -  K O R K U T E L İ  - B EĞ İŞ  M A H A LLE S İ 

7582 V E  7586 N O LU  P A R S E LLE R D E  
1/5000 Ö LÇ E K L İ 

N AZ IM  İM A R  PLA N I

P L A N  A Ç IK L A M A  R A PO R U

1.G ENEL TANIM

Antalya İli Korkuteli İlçesi Begış Mahallesi sınırlarında 024A-07D nolu 1/5000 
Ölçekli halihazır harita paftası kapsamında kalan 7582 ve 7586 nolu parsellerde 
1/5000 Nazım İmar Planı yapılmak istenmektedir

f. Genel Uydu GOnıntüsü

2 Planlama Alanı Uydu Görüntüsü



ANTALVA-KORKUTELİ-BEĞIS MAHALLESİ 7SB2 VE 7586 NOLU PARSELLERDE
1/50G0 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU

3 Kadastral Durum

7582 ve 7586 nolu parsellerin yer aldığı 024A-07D numaralı 1/5000 ölçekli 
halihazır harita ITRF96 koordinat sisteminde ve 2005.0 EPOK olarak yapılan 3194 
Sayılı İmar Kanununun 7/a maddesine göre Korkuteli Belediyesince 29.05.2018 
tanhınde onaylanmıştır.



Üsl ölçekli plan kararlarını incelediğimizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 01 07 2016 tarihinde onaylanan 
Antalya-Isparta-Burdur Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
N25 notu pafta kapsamında planlama alanı "Tarım Arazisi" içensir.de kalmaktadır.

Planlama alanı her ne kadar "Tarım Arazisi' kapsamında kalsa da bu planın 
9 34 maddesindeki Karayolu Kenarında Yapılacak Yapı ve Tesisler başlığı altındaki 
plan hükümleri geçerlidir 9.34 maddesinin 9.34.4. bölümünde; "Karayolları Genel 
Müdürlûğü'nun sorumluluğundaki güzergahlarda akaryakıt ve LPG istasyonları ile 
bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme-içme tesisi vb gibi karayoluna 
hizmet verecek tesisler yer alabilir Bu alanlarda yapılacak imar planları ilgili kurum ve 
kuruluş görüşleri doğrultusunda, bu planda değişiklik yapılmaksızın ilgili idarece 
onaylayabilir. Bu alanlarda yapılanma koşulları; MAKS Emsal-0.40 ve yapı 
yapılabilecek min. parsel büyüklüğü=5000m:' olacaktır" denilmektedir.

ANTAIYA-KORKUTELİ-BEĞİŞ MAHALLESİ 7562 VE 7586 NOLU PARSELLERDE
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU

Planlama alanı kuzeyindeki 50 metre genişliğindeki Korkuteli-Elmalı Karayolu 
güzergahına cephelidir

Planlama alanında imar planı yapılması hususunda ilgili resmi kurumlardan 
olumlu görüşler alınmıştır. Soz konusu kurumların görüşleri aşağıda belirtilmiş olup 
imar planı önerisi resmi kurum görüşlen dikkate alınarak hazırlanmıştır
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► Antalya BüyUkşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığının 09.07 2018 tanh ve 27001 sayılı yazısında "Antalya İli, 
Korkuteli İlçesi, Beğiş Mahallesi 7582 ve 7586 nolu parsellerde yapılması planlanan 
"Akaryakıt Bakım. Servis İstasyonu ve Dinlenme Tesisi" amaçlı imar planına ait 
çalışmalarda,
İnceleme sahası içerisinde (EK1);
- "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmelığı".’ Yerallı sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı 
Korunması Hakkında Yönetmelik" "İçme Suyu Temin Edilen Akıfer ve Kaynaklarının 
Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" Antalya Su ve Atıksu İdaresi 
Genel Müdürlüğünün "Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği","Tehlikeli 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Tehlikeli Maddelenn Su ve Çevresinde Neden 
Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğimde belirtilen hükümlere uyulmalıdır
- Akifer verimim negatif etkileyecek faaliyetler yapılmamalıdır
- Kirlilik riski taşıyacak hiçbir sıvı ve katı atık alıcı ortamlara bırakılmamalıdır.
- Yeraltı depolama tanklarının sızdırmazlığı iyi bir şekilde sağlanmalıdır ve sürekli 
kontrol edilmelidir,
- Tesis etrafının drenajı sağlanarak tesis izole edilmeli ve drenaj hatları yağ tutucu ile 
sonlanarak sular sızdırmaz tankta toplanmalıdır.
- Tesiste üretilen evsel nitelikli atıksuların sızdırmaz özellikte fosseptikte toplanarak 
vidanjör vasıtasıyla atıksu arıtma tesisine taşınmalıdır Ayrıca katı atıklar içinde 
gerekli tüm önlemlerin alınarak uygun şekilde bertaraf edilmesi, yeraltısuyu 
kaynaklarında kirlilik riski oluşturmaması sağlanmalıdır.
- Ayrıca 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 107 maddesinin 3 fıkrasının (ç) 
bendinde. "Toprak altında konulacak olan tanklar, yeraltı su seviyelerine göre uygun 
bir şekilde tasarlanır ve 120 maddesinin 4 fıkrasının (b) bendinde "Dolum ve 
boşaltım yapılan yerlerde, akan sıvının yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına ve 
kanalizasyona karışması önlenir" hukumlenne uyulmalıdır

Tüm nsklenn hassasiyetle değerlendirilmesi yukarıdaki hususlara ve mevzuat 
hükümlerine uyulması şartıyla, inceleme sahasında yapılacak olan çalışma 
kurumumuz açısından uygundur" denilmektedir

► Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yatırım Direktörlüğü İnşaat ve 
Kamulaştırma Yöneticiliğinin 13.08 2018 tanh ve 25905 sayılı yazısında; Söz konusu 
Antalya ili. Korkuteli ilçesi. Beğiş Mahallesi 7582 ve 7586 nolu parseller incelenmiş 
yerinde yapılan çalışmalarda planlama alanında ulaşım yolu olan 6'8-48 00 m**lık 
trafo yeri ayrılması durumunda ve 30 Kasım 2000 PERŞEMBE ve 24246 sayı ile 
Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akımlar Tesis Yönetmeliği ne göre 
bahse konu alanda akaryakıt tesisi amaçlı imar planı için yakıt tanklarının enerji 
tesislerine (trafo binasına) 30 metre mesafede olması şartıyla planlama yapılmasında 
herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir

► Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Mudürluğü'nun 31.10 2018 tarih ve 
384024 sayılı yazısında: " Bölge Müdürlüğümüz yol ağına dahil 635-03 KK Nolu 
Korkuteli-Elmalı devlet yolu kenarında anılan kesimde 50 metre kamulaştırma 
genişliğimiz içerisinde mevcut yolun 2x2 bölünmüş olarak işlendiği, kamulaştırma 
sınırımızla uyumlu olduğu ve trafo binası ile diğer tesislere ait yapı çekme sınırının 25 
metre olarak belirtildiği görülmüş olup; Onaylanan önen plan ektedir
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Tesis inşaatına başlanmak istenilmesi halinde; 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 17 ve 18. maddeleri ve bu maddelere bağlı olarak çıkartılan "Karayolları 
Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin" 22 ve 23 
Maddelerinde belirtilen belgelerin (Tapu. Çaplı Tasarruf Belgesi, Koordinatlı 
Aplikasyon Krokisi, Zilyetlik İlmühaberi veya kira kontratında herhangi birinin aslı 
veya noterden tasdikli bir sureti Yönetmelik şartlarını taşıyan 1/200 ölçekli onaylı 4 
adet vazıyet planı ile birlikte) tesis sahibi tarafından hazırlanarak ilgili Belediye 
Başkanlıklarına (Antalya Buyükşehir Belediyesi ile Korkuteli Belediyesi) müracat 
edilmesi, ilgili Belediye Başkanlığının da aynı Yönetmeliğin 39. Maddesi gereğince, 
Geçiş Yolu On İzm Belgesi/Geçiş Yolu İzin Belgesi. İnşaat Ruhsatı verilmesinden 
önce, kuruntumuzdan uygun görüş alınması zorunludur.

İmar planı yapılmış olması, yapılmak istenilen ticari tesis inşaatı için Geçiş 
Yolu Ön İzin Belgesi/Geçiş Yolu İzin Belgesi,İnşaat Ruhsatı açısından müktesep hak 
teşkil etmeyecektir" denilmektedir

► Türkiye Elektnk İletim A Ş Genel Müdürlüğü 19 Bölge Müdürlüğü 
(ANTALYA) Tesis ve Kontrol MUdürlûğü’nün 29.06.2018 tarih ve 271029 sayılı 
yazısında; İlgi yazı eki 1/25000 ölçekli hantada işaretli planlama alanına isabet eden. 
Teşekkülümüze ait bir tesisimiz bulunmamaktadır Söz konusu saha içme isabet 
edecek şekilde bir tesisimizin yapılması gündeme geldiği takdirde buna yönelik imar 
planı tadilatları için gerekli müracaatlar Belediyenize yapılacaktır" denilmektedir.

► Antalya Valiliği İl Sağlık Mudurtüğu'nün 13.07 2018 tarih ve 3959 sayılı 
yazısında; Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Birimince mahallinde yapılan inceleme 
sonucu tanzim edilen 12 07.2018 tarih ve 175 nolu rapor yazımız ekinde 
gönderilmiştir Raporda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla soz konusu parsellerde 
imar planı çalışması yapılmasında çevre ve toplum sağlığı açısından herhangi bir 
sakınca görülmemektedir İl Sağlık Müdurluğü'nün raporu aşağıdaki gibidir;

Yapılan incelemo ve değerlendirme sonucunda;
• Akaryakıt-LPG Bakım ve Servis İstasyonu ve Dinlenme Tesisi yapılmak istenen yer. 
Korkuteli İlçesi Beğiş Mahallesi sınırları içerisinde 7582 ve 7856 parsel nolu 
taşınmazlar üzerinde 7 978.10 mJ yüzölçümüne sahip tarla niteliğinde arazilerdir
- Saha Korkuteli - Elmalı karayolunun güneyinde yer almaktadır.
- Söz konusu parseller içerisinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır
- Parseller çevresi tarım alanıdır.
- Faaliyet alanı içerisinde içme ve kullanma su kaynağı ile termal ve mineral su 
kaynağına rastlanılmamıştır

Sonuç;
Akaryakıt ve Servis İstasyonları çevresinde bulunan az veya çok zarar veren 

veya vermesi muhtemel olabileceğinden bu tesislere ait yakıt tanklarının en 
yakınındaki diğer bir tanka bina veya bina gruplarına, komşu arsa sınırına, ana trafik 
yollarına olan mesafelen çevre ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Bu nedenle. Akaryakıt ikmal, satış ve servis istasyonlarında yürürlükte bulunan 
petrol yasası TSE Standartları. Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler 
Hakkında Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen emniyet ve güvenlik 
önlemleri ile mesafe knterlerinin dikkate alınması kaydıyla söz konusu parsellerde 
"Akaryakıt Servis İstasyonu ve Dinlenme Tesisi" amaçlı imar planı yapılmasında
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herhangi bir sakıncanın olmayacağını bildirir inceleme ve kanaat raporudur" 
denilmektedir

► Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü Hidrolik Santraller Dairesi Başkanlığı 
Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğünün 02.07 2018 tarih ve 30265 sayılı 
yazısında. İlgideki yazınıza konu imar planı çalışması yapılacak alanın İşletme 
Müdürlüğümüz uhdesindeki tesislerle bir ilişkisi bulunmamaktadır" denilmektedir.

► Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl MudüriüğU'nun 19.09 2018 tanh ve 
23063 sayılı yazısında, "383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği ilan edilen 
Özel Çevre Koruma Bölgelen ile 2863 sayılı Kanuna göre ilan edilen doğal sit alanı 
sınırlan dışında kalmaktadır

Belirtilen alan üzennde yapılacak faaliyet öncesi faaliyet sahibi tarafından 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hukumlen kapsamında değerlendirme 
yapılabilmesi için İl Müdürlüğümüze başvurulması, herhangi bir faaliyet kapsamında 
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve 
Yasaklar başlığı altındaki hükümlere ve Suların Korunması ile İlgili Esasların 
belirtildiği 4 maddedeki hükümlere uyulması oluşacak atıksu ve diğer atıkların 
bertarafı konusunda ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli çevresel tedbirlerin 
alınması, yapılması planlanan faaliyetlenn hazırlık ve işletme döneminde çevre 
değerlerinin korunması amacıyla. 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre 
Kanunu ve Kanuna istinaden çıkartılan yönetmelik hükümleri ve Meri mevzuat 
çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli her türlü izinlerin alınması, ekolojik 
dengenin bozulmaması ve çevrenin korunmasına yönelik tedbirlere nayet edilmesi 
gerekmektedir.

Diğer taraftan ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemede,
- 14.06 2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mekansal Planlar 
Yapım Yönetmeliğinin 21 maddesinin beşinci fıkrasında " İmar planlarında, planlama 
alanının niteliğine göre mevzuatta öngörülen sağlık koruma bantları, güvenlik bölgesi 
vb koruma kuşakları göstenlır < .)” hükmü,

10 08.2005 tanhli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin EK-2 Gayrisıhhı Müesseseler Listesinin 
Ikına Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler başlığı altında Petrokimya Sanayi içerisinde "5.3- 
Marina, akaryakıt ve/veya otogaz istasyonları ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde 
kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan en az 8 m3 ten 150 m* e 
kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri" hukmu
- Buna göre ıkına sınıf gayrisıhhi müessese kapsamına giren Akaryakıt İstasyonu için 
aynı Yönetmeliğin 23. maddesinin yedinci fıkrasında "İkinci sınıf gayrisıhhi 
müesseselerden yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle 
oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış 
yerleri akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış 
doğal gaz istasyonları vb yerlere müsaade verilmezden evvel civarında ikamet 
edenlerin sıhhat ve istirahatlerı üzerine gerek tesisatları ve gerekse vazıyetleri 
itibariyle bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşturulması için yetkili idarelerce inceleme 
yapılması zorunludur Bu muesseselerın etrafında yetkili idareler tarafından 
belirlenecek mesafede sağlık koruma bandı bırakılması mecburidir." hükümleri
- 03 07 2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliğinin 35 maddesinde Akaryakıt ve Servis İstasyonları ile ilgili uygulama 
hükümleri ye' almaktadır.
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Yukarıda bahsedilen mevzuata göre ikinci sınıf gayrisıhhi müesseselerden 
yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum 
ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezlen, perakende satış yerleri, akaryakıt ile 
sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz 
istasyonları vb. yerlerin etrafında sağlık koruma bandı bırakılacağı, imar planlarında, 
planlama alanının niteliğine göre mevzuatta öngörülen sağlık koruma bantları, 
güvenlik bölgesi vb. koruma kuşaklarının gösterileceği belirtildiğinden tesisin 
niteliğine göre bu hükümlere uyulması.

Bunun dışında, Bakanlığımızca onaylanan Antalya-Burdur-Isparta Planlama 
Bölgesi 1/100000 ölçekli ÇDP değişikliği ile 5.3 maddesine ‘ Planlama Bölgesindeki 
Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, bu planın onayından sonraki ış ve işlemler. 
644 sayılı kanun hükmünde kararname ve Büyükşehir Belediyesi kanunu uyarınca 
Büyükşehir Belediyesince yürütülür." plan hükmü ilavesine göre söz konusu imar 
planına ilişkin Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli ÇDP 
kapsamındaki görüşlerin Büyükşehir Belediyesinden temin edilmesi,

Ayrıca planların hazırlanması surecinde 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal 
Planlar Yapım Yönetmeliği ve Bakanlığımızın konuyla ilgili diğer mevzuatına 
E P D K'nun faaliyetle ilgili düzenlemelerine uyulması, faaliyet konusu gereği diğer 
idarelerin ilgili mevzuatına uygun işlem yapılarak ilgili kuruluşlardan her türlü ızinlenn 
alınması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. maddesi gereği planlar 
onaylanmadan önce Bakanlık sitemi üzennden Plan İşlem Numarası alınması ve aynı 
Yönetmeliğin 35. maddesi ile 2013/17 sayılı Bakanlığımız Genelgesi gereği 
onaylanan planların kesinleşmesini takip eden 15 gun içinde İl Müdürlüğümüze 
gönderilmesi hususu ile bilgilerinize sunulur" denilmektedir

► Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşlen Genel Müdürlüğü 13 Bölge 
Mudürluğü'nün 09.08 2018 tarih ve 561733 sayılı yazısında. Söz konusu parsellerin 
bulunduğu sahada mevcut ve mutasavver projemiz dışında kalmaktadır" 
denilmektedir

► Kültür ve Tunzm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 03.07 2018 tarih ve 558151 sayılı yazısında; "Müdürlüğümüz arşiv 
kayıtlarında yapılan incelemede; Korkuteli İlçesi Beğiş Mahallesi 7582 ve 7586 (Eski 
2296 ve 2297) nolu parsellerde "Akaryakıt Bakım.Servıs İstasyonu ve Dinlenme 
Tesisi" amaçlı imar planı yapılmasına ilişkin kurum görüşümüzün istendiği ilgi (a) yazı 
gereği. Müdürlüğümüz uzmanlarınca anılan parsellerin mahallinde incelenmesi 
sonucu hazırlanan rapor doğrultusunda, ilgi (a) yazı eki harita ve krokisinde yeri ve 
koordinatları belirtilen 7582 ve 7586 (Eski 2296 ve 2297) nolu parsellerde Akaryakıt 
Bakım ve Servis İstasyonu ve Dinlenme Tesisi amaçlı imar planı yapılmasında 2863 
sayılı Yasa'nın kültür varlıkları ile ilgili kısmı açısından bir sakınca bulunmadığı.

Ancak, 2863 sayılı Kanunun 3. maddesinin tanımlar bölümünde, Kültür 
Varlıklarım. Tarih öncesi ve tanhı devirlere ait bilim kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili 
bulunan veya tarih öncesi yada tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel 
ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yeraltında veya su altında bütün 
taşınır ve taşınmaz varlıklar olarak tanımlanması nedeni ile yer altında yapılacak olan 
uygulamalar sırasında da 2863 sayılı Yasa kapsamına giren herhangi bir kültür 
varlığına rastlanması durumunda çalışmaların ivedilikle durdurularak Müdürlüğümüze 
ve Elmalı Müzesi Müdürlüğüne haber venlmesı gerektiği hususları ilgi (b) yazımızla 
bildirilmiş olup Korkuteli Belediye Başkanlığı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 
gönderilmiştir
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Bu bağlamda Antalya Ilı Korkuteli İlçesi Beğiş Mahallesinde 7582 ve 7586 
(Eski 2296 ve 2297) nolu parsellerde "Akaryakıt Bakım.Servis İstasyonu ve Dinlenme 
Tesisi" amaçlı imar planı yapılmasına ilişkin yukarıda belirtilen kurum görüşümüze 
eklenecek bir husus bulunmamaktadır" denilmektedir

► Antalya Valiliği II Gıda Tarım ve Hayvancılık Mudürlüğü'nün 31.01 2018 
tarih ve 319453 sayılı yazısında: "Bahse konu arazinin yennde incelenmesi ile 
hazırlanan rapor ve eklerinin Bakanlığımız tarafından değerlendirilmesi sonucu, 5403 
sayılı Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı Kanunu'nun 13. maddesi gereğince. 
02 08.2017 tarih ve 2017-08/04 karar nolu toprak koruma kurulunca uygun görülen 
toplam 0.82 ha'lık alanın talep edilen amaç doğrultusunda kullanılması uygun 
görülmüştür.

► Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve 
Mülkiyet Şube Mudurtüğu'nün 24.10.2018 tarih ve 2253987 sayılı yazısında; " 7582 
ve 7586 nolu parsellerin, orman sayılan yerlerden olmadığından imar planı 
yapılmasında kurumumuzca sakınca bulunmamaktadır" denilmektedir

► Antalya Valiliği İl Afet v Acil Durum Mudürlüğü'nün Bila tarih ve 110975 
sayılı yazısında; "Buna göre arşivimizde yapılan inceleme neticesinde, Antalya İli 
Korkuteli İlçesi Beğiş Mahallesi 7582 ve 7586 {Eski 2296 ve 2297) numaralı 
parsellerde herhangi bir "Afete Maruz Bölge" karan ve kurumumuza tahsisli bir alan 
tespit edilmemiştir Ayrıca imar planına altlık teşkil edecek olan Jeolojik-Jeoteknik 
Etüt Raporunun, ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanması, rapor içerisinde geçen 
afet nsklerine ve alınması gerekli tedbirlere, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik ve Deprem Yönetmeliğine titizlikle uyulması gerekmektedir 
denilmektedir

► BOT AŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Konya Şube Mudürlüğü'nün 
11 06 2018 tarih ve 24398 sayılı yazısında, "Soz konusu taşınmazların yakınında 
mevcut durumda herhangi bir doğal gaz boru hattımız bulunmadığından ilgili imar 
planı çalışmasının yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Boru hatlarımız üzerinde veya mücavirinde yapılacak inşaat çalışmalarında. 
04 Temmuz 2014 tanh ve 29050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "BOTAŞ Ham 
Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletmesine Dair Teknik 
Emniyet ve Çevre Yönetmeliği" hükumlen dikkate alınmalıdır denilmektedir

Planlama alanında. Antalya Valiliği. Çevre ve Şehircilik II Müdürlüğünce 
1_5j0 20.18 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik etüt 
raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır Bu raporda belirtilen önemli hususlar 
aşağıda verilmiştir.

XII - İNCELEME ALANININ YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

İnce lem e a lanındaki göz lem se l jeo lo jik  çalışm alar, jeo tekn ık  am açlı açılan  
sond a jla r ile  jeo fiz ik  ö lçüm le r (S ism ik ve özd irenç). labo ra tua r deneyleri ve analiz 
sonuçlarından elde edilen ve rile r doğrultusunda, ince lem e a lanı zem in indeks  - 
fiz ikse l özellikleri, serilik, sıkılık, zem in  dinam ik ve e lastik param etre leri, şişme, 
oturma, taşım a gücü, sıvılaşm a. zem in büyütm esi ve hak im  periyodu vb. yön le ri ile  
incelenmiştir.
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XII. 2.5. Önlemli Alan 5 (ÖA-5) : Mühendislik Problemleri Açısından (Şişme, 
Oturma, Taşıma Gücü vb.) Önlem Alınabilecek Alanlar
XII. 2.5.1. Önlemli alanlar.5.1 (ÖA-5.1) :Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, 
Oturma Açısından Sorunlar

İnceleme alanında eğim değennın % 0-10 aralığında değiştiği ve litolojinin 
Alüvyondan oluşan içerisindeki sıltlı kıl bınmlerden (Zemin Mühendislik Jeoloji 
LTD ŞTİ laboratuarında yapılan elek analizi sonucu KıFSilt miktarı%81-%89. Kum 
miktarı %10-%16 ve çakıl miktarı %1-%3 oluşmaktadır İnceleme alanındaki killerdeki 
şişme riski Düşük olup, ortalama oturma miktarı 2.08' aralığında olup zemin türüne 
göre yapının yapı temellerinde izin verilen maksimum oturma miktarlarına (Kumbasar 
ve Kip. 1985) göre; izin venlebılır oturma miktarları sınırlarını aşmaktadır Elde edilen 
taşıma gücü değeri '4 .8 -  15.80" kgf/cm7 aralığında hesaplanmıştır 

Bu hesaplamalara bağlı olarak inceleme alanının bu kesimi düşükte olsa şişme 
riskinin olduğu ve oturma probleminin olduğu belirlenmiştir Mühendislik problemlen 
(şişme.oturma.taşıma gucu) açısından önlem alınabilecek nitelikte sorunlu alanlar 
olarak değerlendirilmiştir. Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından 
Sorunlar (önlemli Alan-5.1) olarak değerlendirilmiş olup, rapor ekinde verilen jeoloji, 
yerleşime uygunluk ve eğim haritasında "ÖA-5.1" simgesiyle gösterilmiştir.

Bu alanlarda;
- Zemin ve teme! etüt çalışmalarında sıvılaşma oturma ve taşıma gücü vb 
mühendistik sorunları ayrıntılı olarak incelenmeli, belirlenen zemin iyileştirme 
yöntemlen uygulandıktan sonra yapılaşmaya gidilmelidir.
- Yüzey ve atık sularının ortamdan uzaklaştınlmasını sağlayacak drenaj sistemleri 
oluşturulmalıdır.
- Derin kazılarda oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı. istinat yapılarıyla 
desteklenmelidir
- Yol. altyapı ve komşu parsel güvenliği sağlanmadan kazı işlemi yapılmamalıdır.
- Temel tıpı, temel derinliği ile yapı yuklennin taşıttırılacağı seviyelerde mühendislik 
parametreleri sıvılaşma, oturma, taşıma gücü vb) zemin etütlerde irdelenmeli 
alınabilecek mühendislik önlemlen belirlenmelidir.

XIII. SONUÇ VE ÖNERİLER

1-) Bu çalışma ile Antalya Ilı Korkuteli Belediyesi Beğış Mahallesi 7586 parsel 
numarasına kayıtlı taşınmazlar üzerinde. 024-a-07-d-2-a ve O24-a-07-d-2-b pafta 
numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan 7978 1 m- (0 8 
Ha) alanda Akdeniz Planlama adına. İmar Planına Esas Jeolojık-Jeoteknik etüt 
rapont hazırlanacaktır. 1/1000 ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik etüdün 
yapılarak olası afet tehlıkelennin ortaya çıkarılması, arazının yerleşime uygunluğunu, 
yapılaşmayı olumsuz yönde etkileyebilecek jeolojik oluşumların bulunup 
bulunmadığının saptanması ve yapılara temel teşkil edecek mevcut zemin cinslerinin 
belirlenmesine yönelik olarak, jeolojik araştırmaların yapılıp, yerleşime uygunluk 
durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır

644 sayılı KHK Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mekânsal Planlama Genel 
Müdürlüğünün 28.09.2011 Tarih ve 102732 sayılı genelgesi doğrultusunda 
19.08 2008 gun ve 10337 ile 13171 sayılı genelgeler doğrultusunda Format 3e 
uygun olarak Uygulama İmar Planına Esas Jeolojık-Jeoteknik Etüt raporu 
hazırlanmıştır.
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2- ) İnceleme alanında Dtamek A52 marka ve D500 marka rotary sulu sistem sondaj 
makinesine 18.05.2018-18 05 2018 tanhlerı arasında farklı lokasyonlarda 3 adet 15 
metre denniığinde jeoteknik amaçlı sondaj yapılmıştır. Yapılan jeoteknik sondajından 
elde edilen SPT deney numuneleri Zemin Mühendislik laboratuarların da Elek analizi 
ve Hidrometre deneyine tabi tutulmuştur Sonuçlar raporun ekler kısmında ayrıntılı 
olarak venlmıştir Ayrıca inceleme alanında 18.052018 tarihinde yapılan jeofizik 
çalışmalarda; farklı lokasyonlarda Sara Doremi marka Sinyal biriktirmen Sismograf ile 
3 farklı lokasyonda sismik serilim, DSİ yapımı RVS01 özdırenç Ölçüm aletiyle 1 farklı 
lokasyonda özdirenç (Rezıstivıte) Ölçümü yapılmıştır Alet çıktıları, sonuçlar ve 
kesitler raponın sonunda ekler kısmında ayrıntılı olarak verilmiştir. İnceleme alanında 
yapılan çalışmalardan elde edilen doneler bilgisayar ortamında ilgili programlar 
kullanılarak rapor haline getınlmıştır Sismik çalışmalar Smart Seıs pıogramında 
değerlendirilerek rapora eklenmiştir 1/1000 ölçekli halihazır harita paftalar üzerine 
işlenen jeoloji, eğim, yerleşime uygunluk 1/100000 ölçekli genel jeoloji haritası ve 
inceleme alanı kesiflen Netcad 5 O programı kullanılarak yapılmıştır.

3- ) 27 08 2015 tarihinde onaylanan "Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 
1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında inceleme alanının ‘ Tarımsal Alan', içinde 
kalmaktadır 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlama çalışmalarına 'Antalya İli Korkuteli 
Belediyesi Beğış Mahallesi 7586 Parsel İmar Planına Esas Jeolojık-Jeoteknik Etüt 
Raporu" adlı bu çalışmanın onanmasına müteakip başlanacaktır.

4- )  Çalışma alanı Antalya ılının kuzeybatısında Korkuteli İlçesi Beğiş Mahallesi 
sınırları içerisinde yer almaktadır Doğusunda Antalya Merkez ilçesi.Batısında Muğla 
Fethiye iiçesi ve Burdur Gölhisar ve Çavdır ilçesi. Güneyde Kumluca ve Elmalı İlçeleri 
ve Kuzeyde Burdur ili Bucak. Karamanlı ve Tefenni ılçelen ile çevrilidir Antalya İli 
Korkuteli Belediyesi Beğiş Mahallesi sınırları içinde bulunan 0.8 ha alan ıçensınde yer 
alan inceleme alanına, her mevsim ulaşım sağlanmakta olup inceleme alanında, en 
yüksek kot; 1334 m. ve en düşük kot; 1332 m dır. İnceleme alanında eğim güney 
doğudan kuzey batıya doğru artmakta olup eğim miktarı % O - 10 aralığındadır. Eğim 
Tanımlarının Yüzde (%) Olarak Tanımlanmaları tablosuna göre; inceleme alanı 
Yumuşak Eğimli - Düşük Eğimli Alanlar olarak değerlendirilmiştir

5- ) İnceleme Alanının tamamında Kuvatemer yaşlı alüvyon yer almaktadır İnceleme 
alanında yapılan 15 metre derinlikli jeoteknik amaçlı sondajların tamamında bu birim 
geçilmiştir Üst metrelerde kuyu sonuna kadar ince tane kum kil içeren bir yapıya 
sahiptir. Kil oranı alt metrelerde değişmezken kum tane boyutu azalarak daha koyu 
kahve sıltli kıl birimine geçiş gözlenmiştir. Birimin içehsinde inli ufaklı boyutlarda 
köşeli çakıl parçaları bulunmaktadır Yapılan jeoteknik amaçlı sondajlarda her 1 5 
metrede SPT deneyi yapılarak alınan numunelerde yapılan Elek analizinde de. silt-kil 
miktar>%o81 - %89 kum miktarı %10 - %16 ve çakıl miktarı %1 - %3 aralığında 
bulunmuştur
6- ) Zemin Mühendislik laboratuarında, çalışma sahasında 3 farklı lokasyonda açılan 
Jeoteknik amaçlı sondajlardan alınan örselenmiş numuneler üzerinde Elek analizinde 
de. silt-kil miktarı %81 - %89. kum miktarı %10 - %16 ve çakıl miktarı %>1 - %>3 
aralığında bulunmuştur 7

7- ) İnceleme alanında yapılan jeoteknik amaçlı sondaj verilerinden elde edilen SPT - 
A/,0 Değerlen 6-42 aralığında tespit edilmiş olup Serttik Tanımı. Sıkılık Tanımı 
Arasındaki İlişkisine göre inceleme alanı sertlik tanımı " Orta Katı - Çok Sert", sıkılık
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tanımı "Gevşek - Sıkı "  olarak tanımlanmıştır. İnceleme alanında yapılan sismik 
ölçümler sonucu Vs a  'a göre zemin grubu “C2" ve yerel zemin sınıfı "Z3~ olarak 
değerlendirilmiştir.

8- ) İnceleme alanında açılan 15 metrelik jeoteknik amaçlı sondajlarda (SK-1, SK-2. 
SK-3) yüzeyden itibaren 0.00- 15 00 metrelik kısımda sıltlı kil birimi geçilmiştir

Elek analizi den6y sonuçlarına göre, silt-kil miktarı %81 - %089. kum miktarı 
%10 - %16 ve çakıl miktarı %1 -% 3 aralığında bulunmuştur.

İnceleme alanında yapılan sismik ölçümler sonucu VsM a göre zemin grubu 
"C" ve yerel zemin sınıfı "Z3" olarak değerlendirilmiştir.

Sismik çalışmalarda ölçülen Vp dalga hızı 429-1380 m/sn aralığında 
belirlenmiş olup, P Dalgası Hızı ile Zeminlerin ya da Kayaçların Sökulebılırliklerıne 
(Bilgin 1989) göre inceleme alanının sokülebilırliği "Çok Kolay-Orla " aralığında 
tespit edilmiştir

İnceleme alanında alınan Sismik ölçüm profillerinde elde edilen S dalgası 
hızları Vs= 162-465 m/sn aralığında tespit edilmiş. NERHP Hukumlenne göre; 
inceleme alanının zemin sınıfı "Zayıf Zemin- Çok Sıkı Sert Zemin" aralığında 
tanımlanmıştır

İnceleme alanında alınan Sismik ölçüm profıllennde elde edilen verilere bağlı 
olarak Elastisite Modülü E= 1062 - 11733 kg/cm' aralığında tespit edilmiş. Elastısıte 
Modülü Değerlerine Göre Zemin ya da Kayaçların Dayanımına (Keçeli, 1990) göre, 
inceleme alanının zemin dayanımı ‘Zayıf- Sağlam aralığında
tanımlanmıştır. İnceleme alanında alınan Sismik olçum profillerinde elde edilen 
verilere bağlı olarak Kayma Modülü p = 373 - 4085 kg/cm' aralığında tespit edilmiş, 
Kayma Modülü Değerlerine Göre Zemin ya da Kayaçların Dayanımına (Keçeli. 1990) 
göre, inceleme alanının zemin dayanımı ‘Çok Zayıf- Sağlam aralığında 
tanımlanmıştır İnceleme alanında alınan Sismik olçum profıllennde elde edilen 
verilere bağlı olarak Bulk Modülü K= 2121- 32918 kg/cm2 aralığında tespit edilmiş, 
Bulk Modülü Değerlerine Göre Zemin ya da Kayaçların Dayanımına (Keçeli 1990) 
göre: inceleme alanının sıkışma özelliği “Az-Orta olarak tanımlanmıştır.lnceleme 
alanında alınan Sismik ölçüm profillerinde elde edilen verilere bağlı olarak Poisson 
oranı o  = 0.34 -  0.44 aralığında tespit edilmiş. Poisson Sınıflaması ve Hız Oranı 
Karşılaştırmasına göre: inceleme alanının sıkılık özelliği ‘Çok Gevşek- Gevşek 
olarak tanımlanmıştır İnceleme alanında alınan Sismik olçum pro f Herinde elde 
edilen verilere bağlı olarak inceleme alanının yoğunluğu p= 1 41 -  1 89 gr/cm‘ 
aralığında tespit edilmiş, Zemin Birimlerinin Yoğunluk Sınıflamasına (Keçeli. 1990) 
göre, inceleme alanının zemin tanımlaması özelliği Orta" aralığında tanımlanmıştır

9- ) İnceleme alanında yüzey suyu bulunmamaktadır. Yağmur sularından 
kaynaklanan yüzey sularının yapı temeline etki etmemesi için gerekli mühendislik 
önlemleri alınarak drenaj hatları projelendirilmelidır Yapılara ilişkin uygulama 
projelerinde yapı-zemin etkileşiminin gerekli kıldığı zemin iyileştirmeler ile suyun 
korozyon vb. sorunları sonucu yapıda oluşabilecek sorunlara karşı proje müellifi 
tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.lnceleme alanında yapılan 15 metrelik 
sondajlarda SK-1. SK-2, SK-3 ve DE S-1 Özdırenç (Rezistivıte) çalışmalarında yeraltı 
suyuna rastlanmamıştır. Yapılaşma esnasında yağmur suyundan kaynaklanan yüzey 
suyunun yapı temellenin etkilememesi amacıyla projeye uygun olarak drenaj hatları 
proje müellifi tarafından pro/elendınlerek planlama çalışması yapılmalıdır İnceleme 
alanında içme ve kullanma suyu. Asat şebekesinden karşılanmaktadır.



ANTALYA-KORKUTELİ-BEĞİŞ MAHALLESİ 7562 VE 7596 NOLU PARSELLERDE 
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU

10- ) İnceleme alanını oluşturan birimlerin CL simgelı siltli kil laboratuar sonuçlarında 
silt-kıl miktarı %81 - %89, kum miktarı %10 - %16 ve çakıl miktarı %1 - %3 
aralığında değişmesi baz alınarak;
Tablo 29 (Şişen killerde muhtemel hacım değişikliği (Chen, 1975)'a göre Spt değerlen 
ve ince tane oranı baz alınarak inceleme alanının "Orta" derecede şişme olasılığının 
olduğu tespit edilmiştir Jeoteknık amaçlı yapılan sondajlarda arazide yapılan SPT 
deneylenme ortalaması alınarak Meyerhof, Terzaghı - Peck formülüne göre yapılan 
oturma hesabı sonucunda; " oturma miktan 2.08 cm" bulunmuş olup, bu değerler 
tablo 30 da verilen oturma sınırları içensınde kalmaktadır Zeminin cinsi. SPT-N 
değerlerine Bağlı kalınarak Terzaghı (1967)- Pack’e göre 4.8 -  15 80 kg/cm» tik 
taşıma gücü hesaplanmıştır Bu değerlendirmeler inceleme amaçlı olup, inceleme 
alanında yapılacak yapılaşma esnasında yapı temel atımlarında yapılacak detaylı 
zemin etütlere bağlı olarak yapı temel tipi, yapı derinliği, yapı boyutları ile gerekli 
mühendislik özellikten proje müellifi tarafından alındıktan sonra yapılaşmaya 
geçilmelidir

11- ) İnceleme alanı; Mülga Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca hazırlanan ve 
18 04.1996 tanh ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Mülga Bayındırlık 
Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 27.021998 tarih ve 2133 sayılı Türkiye 
Deprem Bolgelen Haritasında 2 derece deprem bölgesinde yer aldığından 
yapılaşma Esnasında"Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik“ ile 
'Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" esaslarına mutlaka 
uyulmalıdır 2. Derece Deprem Bölgesinde inşa edilecek yapılar için en büyük yer 
ivmesi değeri 3™,= 0.30 -  0.40 aralığında . etkin ivme katsayısı An= 0.30 - 0.40 g 
aralığında seçilmelidir. Elde edilen verilere göre 5,0 -  5,4 aralığında bir depremin 25 
yıl içerisinde olma olasılığı % 99.4 dır. 30, 50 yıllık sürede bu olasılıklar daha da 
artmaktadır. 75 yıllık sürede Magnıtüdü 5 5 - 5 9  arasında b ir depremin olma olasılığı 
% 89.46 dır Buradan 100 yılda 5 . 5 - 5  9 arasında olma olasılığının % 99.7 olduğu 
görülmektedir, inceleme alanından fay geçmemekte olup MTA 1/2183916 ölçekli yem 
dm fay haritasına göre alanımıza en yakın faylar bölgenin yaklaşık 70 km kuzeyinde 
Burdur Grabeni (12.05 1971 tarihinde 5.9 Magnıtüdlü deprem). 50 km güneyinde 
Kale fayı. 50 km batısında adlanmamış fay bulunmaktadır İnceleme alanındaki zemin 
hakim titreşim periyodu 0 58-0.60 sn, zemin deprem büyütme etkisi ise 1.71-2.57 sn 
olarak belirlenmiştir.

12- )  İnceleme alanındaki gözlemsel jeolojik çalışmalar, jeoteknik amaçlı açılan 
sondajlar ile jeofizik ölçümler (Sismik ve Özdirenç). laboratuar deneylen ve analız 
sonuçlanndan elde edilen veriler doğnıltusunda. inceleme alanı; zemin indeks - 
fiziksel özellikleri, sertlik, sıkılık, zemin dinamik ve elastik parametreleri, şişme, 
oturma, taşıma gücü, sıvılaşma. zemin büyütmesi ve hakim periyodu vb. yönlen ile 
incelenmiştir.

13- ) İnceleme aianının da yapılan arazi deneylerinde SPTN30 değen 6-42 aralığında 
ve yapılan elek analizi deney sonuçlarına (Ek 16) göre, sılt-kil mik!arı%>81 - %89. 
kum miktarı %10 - % 1 6  ve çakıl miktarı %1 - %3 aralığında olması ve bu SPTNX 
değerlerinden elde edilen Terzaghı (1967)- Pack’e göre 4 8 -  15.80 kg/cm? 
aralığında olup, yerleşime uygunluk değerlendirmesi açısından Önlem Alınabilecek 
Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlar (Önlemli Alan-5.1) içerisinde 
tanımlanmış eklerde belirtilen jeoloji, yerleşime uygunluk ve eğim haritalarında ~ ÖA- 
5.1" simgesi ile karakterize edilmiştir.
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Bu alanlarda.
- Zemin ve temel etüt çalışmalarında sıvılaşma oturma ve taşıma gücü vb. 
mühendislik sorunları ayrıntılı olarak incelenmeli, belirlenen zemin iyileştirme 
yöntemleri uygulandıktan sonra yapılaşmaya gidilmelidir.
- Yüzey ve atık sularının ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayacak drenaj sistemleri 
oluşturulmalıdır.
- Derin kazılarda oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, istinat yapılarıyla 
desteklenmelidir
- Yol. altyapı ve komşu parsel güvenliği sağlanmadan kazı işlemi yapılmamalıdır
- Temel tipi, temel derinliği ile yapı yüklerinin taşıttırılacağı seviyelerde mühendislik 
parametreleri sıvılaşma. oturma, taşıma gücü vb.) zemin etütlerde irdelenmeli 
alınabilecek mühendislik önlemlen belirlenmelidir.

14-) Bu çalışma ile Antalya İli Korkuteli Belediyesi Beğiş Mahallesi 7586 parsel 
numarasına kayıtlı taşınmazlar üzerinde. 024-a-07-d-2-a ve 024-a-07-d-2-b pafta 
numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan 7978.1 m}  (0.8 
Ha) alanda Akdeniz Planlama adına. İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknık etüt 
raporu hazırlanacaktır 1/1000 ölçekli imar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik etüdün 
yapılarak olası afet tehlikelerinin ortaya çıkarılması, arazinin yerleşime uygunluğunu, 
yapılaşmayı olumsuz yönde etkileyebilecek jeolojik oluşumların bulunup 
bulunmadığının saptanması ve yapılara temel teşkil edecek mevcut zemin cinslerinin 
belirlenmesine yönelik olarak, jeolojik araştırmaların yapılıp, yerleşime uygunluk 
durumunun değerlendirilmesi olup, bu rapor bina bazında zemin etüdü raporu olarak 
kullanılamaz Rapor içerisinde yapılan tüm hesaplama, analiz ve yorumlar incelçme 
alanının geneI karakteristik özelliklerini belirlemek amacıyla yapıldığından, bu
hesaplama, analız ve yorumlar bina bazı zemin etüt çalışmalarında yapılacak 
binanın tüm Özelliklerine ve temelin oturacağı zeminin özelliklerine uygun olarak 
ayrıntılı olarak yeniden yapılmalıdır

2. P LA N LAM A  KARARLARI

Öneri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında. 7582 ve 7586 nolu parsellerin 
kullanım fonksiyonu "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak planlanmıştır.

7582 ve 7586 nolu parsellerin içerisinde Akaryakıt ve Servis İstasyonunun 
yerleşim planını gösteren 1/200 ölçekli Vaziyet Planı rapor ekinde sunulmuştur

Planlama alanına aşağıdaki plan notu eklenmiştir;

1- ) Akaryakıt ve Sen/is İstasyonu Alanında trafik akışını engellemeyecek şekilde 
ağaçlandırma yapılacaktır.

2- > LPG ikmal istasyonlarında İstasyonla ilgili genel kurallar emniyet kuralları ve 
istasyonda bulunan bölümlerin (tanklar, dispanserler, yapılar, pompa ve akşamı vb.) 
binalar vb. yerlere olan mesafeleri TSE 11939 standartına uygun olcaktır

3- ) Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı içensinde. Dinlenme tesisi, otel, restoran, 
alış-veriş birimleri, market, hediyelik ve yöresel eşya sergi ve satış üniteleri köy 
pazarı. LPG. Akaryakıt ve Servis İstasyonu, araç yıkama vb yapılabilir
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4- ) Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmeliği 
hükümlerine uyulacaktır Ayrıca bu yönetmeliğin 41 maddesinde belirtilen yapı 
yaklaşma mesafeleri hükümlenne uyulacaktır

5- ) 1593 sayılı umumi hıfzısıhha kanununa ve ilgili yönetmeliklerin hükümlerine 
uyulacaktır

6- ) 2872 sayılı çevre kanunu ve işçi sağlığı ve ış güvenliği tüzüğü hükümlerine 
uyulacaktır

7- ) 26.11.2005 tarih ve 26005 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin 
Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde" belirtilen 
hükümlere uyulacaktır

8- ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan Antalya-Isparta-Burdur planlama 
bölgesi 1/100000 Olçekii çevre düzeni planı ve plan hükümleri geçerlidır.

9- ) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 15.10 2018 tarihinde onaylanan 1/1000 
ölçekli imar planına esas jeolojik etüt raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır

10- ) Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT)‘NİN 09.07.2018 tarih ve 27001 sayılı 
yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.

11- ) Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin 13.08 2018 tarih ve 25905 sayılı 
yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır.

12- ) Karayolları Genel Mudürlüğu'nun 31.10 2018 tarih ve 384024 sayılı yazısında 
belirtilen hususlar uyulacaktır.

13- ) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nın 29.06.2018 tarih ve 271029 sayılı 
yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır

14- ) İl Sağlık Müdürlüğü nün 13 07 2018 tanh ve 3959 sayılı yazısında belirtilen 
hususlar uyulacaktır.

15- ) Elektrik Üretim Anonim Şırketı’nin 02 07 2018 tarih ve 30265 sayılı yazısında 
belirtilen hususlar uyulacaktır

16- ) Çevre ve Şehircilik İl Müdürluğü'nün 19.09 2018 tarih ve 23063 sayılı yazısında 
belirtilen hususlar uyulacaktır

17- ) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 09.08.2018 tarih ve 561733 sayılı 
yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır

18- ) Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu MUdürlüğu'nun 03.07 2018 tarih 
ve 558151 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır.

19*) II Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdüriüğü’nün 31.01.2018 tarih ve 319453 sayılı 
yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır



20-) Orman Genel Mudüriüğü'nün 24 10 2018 tanh ve 2253987 sayılı yazısında 
Delirtilen hususlara uyulacaktır
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21-) II Afet ve Acil Durum Müdüriüğü’nün Bıla tanh ve 110975 sayılı yazısında 
belirtilen hususlara uyulacaktır

22-) Boru hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'nın 11.06.2018 tarih ve 24398 sayılı yazısında 
belirtilen hususlara uyulacaktır

23-) Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ile diğer 
Mevzuat Hükümlerine uyulacaktır
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Nazım imar planı Önerisi; ana plan kararlarını bozmadan, ulaşım sisteminde 
arazi kullanımlarının konumunda yoğunluğunda değişiklik yapılmadan, plan 
bütünüyle uyumlu olacak şekilde, şehircilik ilkelerine uygun, kamu yararı amacıyla 
hazırlanmıştır.

Gereği .çin bilgilerinize arz edenz. Saygılarımızla
TMMOB Şehiı Plancılar. Ofla* KAYDEDILMI5TIH

WDTi'’» 14.11.2016 
Pro)<! Kayıt »Jo. 07.2013 2610 
Oye: Fl A  DA YÖRÜK
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T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞF.HİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Sayı : 4 1448499-622.02-
Konu : Korkuteli Değiş Mahallesi Kurum Görüşü

SAYIN FUNDA YÖRÜK 
Meltem Mah.McItcm Bulv.Çağrı 4  Sitesi 
No:l3A K:3 İ):!J Muratpaşa/ANTALYA

su vr ATUSU liv»«ı*J

B D 2855949723
27001  - 0 9 /0 7 /2 0 1 8

İlgi : 27/06/2018 tarih ve 23240 sayılı dilekçeniz.

İlgi yazınızda, Antalya ili, Korkuteli İlçesi. Beğiş Mahallesi 7582 ve 7586 numaralı 
parsellerde Akaryakıt Bakım, Servis İstasyonu ve Dinlenme Tesisi amaçlı İmar Planı için Kurum 
Görüşümüz istenmiştir.

Kuruntumuzun 23/10/2017 ve 38541 tarih ve sayılı Genel Müdürlük Makam Olur’u ile 
görevlendirilen Kurum Görüş Komisyonumun (»6/07/2018 -  837 tarih ve sayılı raporuna istinaden; 
Antalya ili, Korkuteli İlçesi. Beğiş Mahallesi 7582 ve 7586 numaralı parsellerde yapılması planlanan 
‘Akaryakıt Bakım, Servis İstasyonu ve Dinlenme Tesisi" amaçlı İmar Planına ait çalışmalarda,
İnceleme sahası içcrisinde(Ekl);
- "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" "YeratmuUınnm Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması 
Hakkımla Yönetmelik", "içme Suyu Temin Edilen Aki/er ve Kaynakların Koruma Alanlarının 
Belirlenmesi Hakkımla Tebliğ", Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünün "Su Havzaları 
Koruma ve Kontrol Yönetmeliği"'Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve Tehlikeli Maddelerin 
Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü YönetmellğT'nde belirtilen hükümlere uyulmalıdır.
- Akifer verimini negatif etkileyecek faaliyetler yapılmamalıdır.
-  Kirlilik riski taşıyacak hiçbir sıv ı ve katı atık alıcı ortamlara bırakılmamalıdır.
- Yeraltı depolama tanklarının sızdırma2İığı iyi bir şekilde sağlanmalıdır ve sürekli kontrol edilmelidir. 
-Tesis etrafının drenajı sağlanarak tesis izole edilmeli ve drenaj hatları yağ tutucu ile sonlanarak sular 
sızdırmaz tankta toplanmalıdır.
- Tesiste üretilen evsel nitelikli atıksuların sızdırmaz özellikli fosseptikte toplanarak vidonjör vasıtasıyla 
atıksu arıtma tesisine taşınmalıdır. Ayrıca katı atıklar için de gerekli tüm önlemlerin alınarak uygun 
şekilde bertaraf edilmesi, yeraltısuyu kaynaklarında kirlilik riski oluşturmaması sağlanmalıdır.
- Ayrıca 19/12,2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Ga/ete'de yayımlanan "Binaların Yangından 
Korunması Hakkımla Yönetmeliği "n 107‘inci maddesinin 3 fıkrasının (ç) bendinde; "Toprak altında 
konulacak olan tanklar, yerullı su seviyelerine göre uygun bir şekiide tasarlanır" ve 120’inci 
maddesinin 4 fıkrasının (b) bendinde "Dolum iv boşaltım yapılan yerlerde, akan sıvının yerüstü ve 
yeraltı su  kaynaklarına ve kanalizasyona karışması önlenir" hükümlerine uyulmalıdır.

Tüm risklerin hassasiyetle değerlendirilmesi, yukarıdaki hususlara ve mevzuat hükümlerine 
uyulması şartıyla, inceleme sahasında yapılacak olan çalışma Kuruntumuz açısından uygundur. 

Bilgilerinize sunulur.

*>tıl6ı»ı"l M».ı

A li Cumhur DOÛAN 
Genci Müdür Yardımcısı 
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T.C.
ANTALYA BCYÜKŞEIIİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Antalya Sn ve Afıksu İdaresi Genel Müdürlüğü 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

F.k:
1- G örüş istenen 3 lara  a it Koordinatlı Kroki
2- G örüş istenen olana ait G ooglc ta r ih  Ciörtlnllisû

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İ m a  Kanununun «. Maddesi geteftİDce güvenli elektronik im a  ile imzalanmıştır
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Evrak T a rih  vo  S a y ...:  13.'08-2018.25<)05
A K D E N İ Z  

E L E K T R İ K  
D A G I T I M
“enerjimizle yanınızdan 

Tesis Müdürlüğü
İnşaat vc Kamulaştırma Yöneticiliği

Konu: KORKUTELİ BEĞİŞ MAHALLESİ 7582 VE ?586 
(ESKİ 22‘>6 VE 2297JNOLU PARSELLER KURUM 
GÖRÜŞÜ GÜNCELLEMESİ

SN. FUNDA YÖRÜK
Mel,cm Mh Meltem Bulvar, Ça^n 4  Sitesi Nu: I3A K,3 Ot 14 Mu.atpasatAnt.lya

İlci: 11 '07/201S tarihli ve Bila sayı ile kurum kayıtlarına giren dilekçe

İlgi yasada Antalya İli, Korkuteli İlçesi. B c |is  Mahallesi 7582 vc 7586 nolu parsellerde 
Akaryakıt ve Scnrö İstasyonu ve Dinlenme Tesisi amaçlı imar plan, yapttratak tçm Suketmuz 

görüşü istenilmektedir.

Söz konusu Antalya İli. Korkuteli İlçesi, Beğiş Mahallesi 7582 vc 7586 nolu

sakınca bulunmadığı hususunda;

Gereğim arz ederiz.

E-İnızalıdır 
Setkan Kükrek 
Tesis Mtıdüru

E-lmzalıdır 
Ufuk Okul 

Yatırım Direktörü

E.ni Un Katı tom----------- ------------- ---------------------- -- —
■ « k »  M.K. Sent. C .4, N « .S  K , ^  ANTAt.M “ “ i
K unınılnr VJ>.:W10*70S*4 Trfrfln-' 339 55 »  F*«: (0.142) W9 55 82
V V cb v .«» .B kdeo trrd* i.«on ı.ır

Bu t-flgs. t tM k  İm* R*—  s to tM  a*"»*



T.C.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

13. Bölge Müdürlüğü

Sayı : 76328708- 754 E.384024 31.102018
Konu : Ticari tesis amaçlı imar planı 

yapılması talebi

FUNDA YÖRÜK (ŞEHİR PLANCISI)
Meltem Mahallesi. Meltem Bulvarı Çağrı 4 Sitesi. No: 13/a K:3, D:6 

Muraıpaşa /  ANTALYA

İlgi: Funda Yoıük (Şehir Plancısı) Un 22/10/2UIX tarihli dilekçesi.
Antalya Ih. Korkuteli ilçesi. Beğış Mahallesi. 7582 ve 7586 Solu (Etki 22%  ve 2207 Nolu Parselleri 

Parsellerin mülkiyeti Adile Ö /K  AYA adına kayıtlı taşınmazlar (tecritte ticari tesis (Akaryakıt ve l.pg Servi» 
İstasyonu) amaçlı 1.4000 Ölçekli Uygulama imar Planı yapılma m u  ilişkin ilgi dilekçe Bölge Müdürlüğümüzle 
incelenmiştir.

Parsel yerlerinin, Bölge Müdürlüğümüz yol ağına dahil 6Î5-U3 KK. Nolu Korkuteli-F.lmulı devlet yolu 
kenarında olduğu, anılan kerimde Î 0 metre komıılnştırma genişliğimiz içerisinde mevcut yolun 2x2 bölünmüş 
olarak imlendiği, kamulaştırma sınırımızla uyumlu olduğu ve irnlo binası ile diğer tesislere nit yapı çekme 
sınırının 25 metre olarak belirtildiği görülmüş olup; Qnt*vlai)Jn öneri plan ektedir.

Tesis inşaatına başlanmak istenilmesi halinde; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17 ve 18 
maddeleri ve bu maddelere bağlı olarak çıkartılan "Karayolları Kcnaruıdu Yapılacak ve Açılacak Tesisler 
lUkkımUkı Yönetmeliğin" 22. ve 23. Maddelerinde belirtilen belgelerin (Tapu. Çnplı T a-am ıf Belgesi- 
Koordinatlı Aplikasyon Krokisi. Zilyetlik ilmühaberi veya kira kontratından hcriıangi hinr.in aslı vey» noterden 
tasdikli bir sureti. Yönetmelik şartlarını taşıyalı 1/200 Ölçekli, onaylı 4 adet vazıyet planı ile birlikte) tesis sahibi 
tarafından hazırlanarak ilgili Belediye Başkanlıklarına (Antalya Btıyukşchir Belediyesi ile Korkuteli Belediyesi) 
müracaat edilmesi, ilgili Belediye Başkanlığının da ayııı Yönetmeliğin 39 Maddesi gereğince. Geçiş Yolu Ön 
izin Belge sİGeçiş Yolu İzm Belgesi, İnşaat Ruhsatı verilmesinden önce, kurumlunuzdan uygun görüş alınması 
zorunludur.

İmar planı yapılmış olması, yapılmak istenilen ticari tesis inşaatı için Geçiş Yolu Ö n İzin Brlgcsi/Gcçiş 
Yolu izin Belgesi, inşaat Ruhsatı açısından m üktesep hak  teşkil etmeyecektir.

Gereğini ve bilgilerini rica ederim.

Ruhi ÖZGEN 
Bölge MUdllrU a. 

Bölge Müdür Yrd.

F;K:
Onaylı 1/1000 Ölçekli Plan Aslı 
DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
Funda Yörük (Şehir Plancısı) Etöl. Proje Ve Çevre Başmühendisliği

Taşınmazlar Başmühendisliği

"Bu belge. sOs.nli elektronik İmza il* lmMİanm«>ıır.-
hKpı/ıYvtt*. tg tn goy.tr ,drc»l ndM ^jumy »BD jO" DYS N o ve evrak janM U c erişeblUrstate._________

FıbıCalr Msh Cazı Banan OJS» KIM2I ANI Al. t  A Bılcı için: levtüc AKSOY
Trafik Gtttecıfcgz Tekttsp»

VcJcfco No : 242 3207000 raks: 24:320 7010 Tekfoû 07574
Inumet A â n ı  : w\»w.kca gy v?r KEP: c-fK**

İlgili birim  Trafik & *«££  Baımt&rtffi* -
1/1
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19. BÖLGE MÜDÜR y  A^  N C K  1 

Tesis Ve Konirol Müdürlüğü

wm.>. İ M İ  
V-»|.0 tfal

VW# H» CW0*i«H4

Savı
Konu

4250067S-754-E.271029
KORKUTELİ İLÇESİ BF.GİŞ MAİL 7582 
VE 7586 PARSELLER KURUM GÖRÜŞÜ

29.06.2018

Sayın Funda YÖRÜK
Meltem mah. Meltem B,v. Ç»*n 4 * r f  No 13 A K * 3 *  ALVA

: Funda YÖRÜK’ün 27.06.2018 tarihli başvurusu.|] g i  : ru ı ıu a  * ----------

'J ts tt iz tts z z s s z z s c
c“l Î̂ SîSîSSSS n——*»«■* fbir

yapılacaktır.
Gereğini bilgilet ınizc arz ederiz.

O  e-imsahdır 8  «Hncal,d,r

Mustafa MUTLU »<*cct
Bölge Müdür Yardımcısı Dolgc Mudurû

Nc,  * » « *— —------L  -rrr :~ ~ ... T.ı.*7ZZ m ^ viiAiy**/»***1****'p»t*« — --------- -  .--- -------- '  a rvvŶ FTXMOÂÎfl̂ QMlXE«rU Tı\)*A4»tK “‘f‘ *

Elektronik Af: « * «  'cur.gov o  Kep m as »vo«B
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T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ 

İt Safilik Müdürlüğü

Sayı : 12394646/045.99
Konu : Kurum Görüşü

Sayın: Funda YÖRÜK
Meltem Malı. Meltem Bulvarı Çağrı 4 Sitesi No: 13/A Kat 3 Daire: I-

Mur;tipn?a / ANTAI V \

İlgi : 27/06/2018 tarihli dilekçeni/.

İlgi dilekçenizde; İlimi/ Korkuteli İlçesi Beğiş Mahallesi sınırlar, içerisinde bulunan 
(P.clfi 2266 ve 2297 parsel) nolu taşınmazlarda. Akaryakıt Servis

Raporda belirtilen hususlara uyulması kayd.yla SÖ7 konusu parsellerce imar pnmi 
çatışması yapılmasında çevre ve toplum sağlığı açısından herhangi bir sakınca görülmemiştir

Dr. HaccrNUR YÜCE 
Müdür a. 
Başkan

EKLER:
I-Rapor (1 sayfa)

,-fcci» bayram ır lm.Ad.c-.:

Çevre tir-"" : SofukUl Mal, DcHcc^U İM» No 1 07.^0 Mu.....
ANTALYA
F.ık; No:««2JlMW

I M f i  İç in  Bayram Ü S T O M M Ş

Unvun:ÇfcVRl SAÖ IF.KN. 
Icrlon No.0-242'237 «t- MWI

,A«,mlc'.AW.!c:b-d5cd-iiS4-..-tll <Hb3rf8SSW« kcb. bcr.Kb. «ma.
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A N T A l.Y A V A l.lL İĞ İ  

II Sağlık Müdürlüğü

Rapor Tarihi .12.07.2018 
Rapor No : 175

R A P O R

Funda YÖRÜK' Ou MMOrt«0n>0K olduju 27.06.2018 «rihll

- H i S E S i S Sz z z r z £  ö - »  ^  «— ««* 8Mk,i " '" iotcic'
yupılm sştır.

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucumla;

. .  „  »_kım vc scn'.s istasyonu ile Dinlenme Tesisi yapılmak istenen yer. lümb’ S  t ™  S Î T S Î S g Ş 7582 «  7586 pa,sel "0l”
a(̂ 71Icrdı r,Korkuteli ilçesi ncgıç ıv»ııa«v»ı T , ...

taşınm alar üzerinde 7 078.1 m" yüzölçümüne sahip tarla niteliğinde
.  Saha Korkuteli Hlmalı karayolunun güneyinde yer almaktadır 
.  SÖ/ konusu parseller içerisinde herhangi hır yapı bulunmamaktadır.

^ - « - « —  -
kaynağına rastlanılmamıştır.

SONUÇ:

« *£ £ « = ^ £ 3 5 2 2 3 3 2
rs s s = ^ -:= « H £ 3 rS
S £ £ —!sis=sar*—"—

OSTÜNDAŞ 
Çcv. Sağ Tek

c,ı. Baymm ÜSTÜNDA 
•0HJ3m>*M)O/»’ ış g g g y  - ^ a s a s a  « 1

ExTlkm*!rt(I7C«AmBJ.^ı«hnp^-bcl|^^.5ovJr^e,,~k«Me6l»2İMİJed-lcW^I-01^M}«(«lodU.*en^.liriin.;.
Bu bclıc *010 ayıh «denenü imi» tamum çOre gOWn|l elcKıranik imM * malumu il»



E L E K T R İK  Ü R E T İM  AŞ G E N E L M I  D i R L l  (.1
Hidrolik Sanlrallar Daire Başkanlığı

Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü

Sayı 60621637 - 754 - E.30265 
Konu İmar Planı İşlen

02.07.2018

SAYIN FUNDA YÖRÜK
MELTEM MAM MELTEM BULV ÇAĞRI 4 SİTESİ NO: I3A K:3 

D:6 MURATPA Ş A/AN' l-A L Y A

ligi Funda Yörük'ün 29/06/2018 tarihli - 754 - 01 sayılı yazısı.

ilg, yazınızda Korkuteli İlçesi. Değiş Mahallesi. 7582 ve 7586 no'lu parsellere 
“Akaryakıt Bakım. Servis istasyonu ve Dinlenme Tesisi* kurıılahılmcsı amaçlı ımaı planı
çalışmalarına ilişkin kurum goruşu istenmektedir „

İlgideki yazınıza konu imar planı çalışması yapılacak alanın işletme Müdürlüğümüz 
uhdesindeki tesislerle bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz

Aytaç SÜER
İşletme Mudur Yardımcısı

Nimctullah DEMİR 
işletme Müdürü ((i >

*Bu b e l»  5070 «ayılı Elektronik İma  Kanununun.5,m*M» i  M ? ------------------
PK 175 07050 Kepe?/ ANTALYA
T d e f.o : 0747JJI1400 T ı k *  |0  242 >221 57 47

......—



bmuhub
T.C,

ANTALYA VALİLİĞİ 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Savı : 30219522-305.99-E.23063
Konu : Korkuteli İlçesi Beğiş Mahallesi 7582 

ve 7586 Nolu Parseller Imur Planı

Sayın Funda YÖRÜK
Meltem Mh. Meltem Bulvarı Çağrı 4 Sitesi No*. 13 A, Kat:3 Daire: 14 ANTALYA

İlgi ; Adile OZKAYA'nın 27.06.2018 tarihli başvurusu

İlgi başvuruda. Korkuteli ilçesi. Beğiş Mah. sınırları içerisindeki 7582 ve 7586 numaralı 
parsellerde Akaryakıt Bakım Servis İstasyonu ve Dinlenme Tesisi olarak İmar Planı yapılmak 

istenildiği belirtilerek kurum görüşümü/, sorulmaktadır.

Yazınız ekinde gönderilen bilgilere göre söz konusu parselin bulunduğu alan: 383 sayıl. 
Kanun Hükmünde Kararname gereği ilan edilen Ö/el Çevre Koruma Bölgeler, ,1e 2863 sayıl. 

Kanuna göre ilan edilen doğal sil alanı sınırlar, dışında kalmaktadır.

Belirlilen ulan üzerinde yapılacak faaliyetler öncesi, faaliyet sahibi tarafından Çevresel Kiki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri kapsamında değerlendirme yapılabilmesi .çın II 
Müdürlüğümüze başvurulması, herhangi bir faaliyet kapsamında Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliğinin Su Kalitesine ilişkin Planlama Esasları ve Yasaklar başlığı altındaki hükümlere ve 
Suların Korunması İle İlgili Esasların belirtildiği 4. maddedeki hükümlere uyulması, oluşacak 
at.ksu ve diğer atıkların bertaraf, konusunda ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli çevresel 
tedbirlerin alınması, yapılması planlanan faaliyetin hazırlık ve işletme döneminde çevre 
değerlerinin korunması amacıyla. 549. sayıl, Kanunla değişik 2872 sayıl, Çevre Kanunu ve bu 
Kanuna istinaden çıkartılan yönetmelik hükümleri ve Meri mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve 
kuruluşlardan gerekli her türlü izinlerin alınması, ekolojik dengenin bozulmaması ve çevrenin 
korunmasına yönelik tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemede.

•  14.06.2014 tarihli ve 29030 sayıl. Resmi Gazetede yayımlanan Mekansal I lanlar 
Yapım Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasında "imar planlar,**, planlama 
alanının mistiğine göre mevzuatla öngörülen «iğlik koruma bamları, güvenlik bölgesi ve

benzen koruma kuşaklan gösterilir (...)" hükmü.
•  10 08 '005  tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışm» 

Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin EK-2 Gayrisıhhi Müesseseler Listesinin Ikıncı Mn. 
Goyrisıhhî Müesseseler başlığı alımda Petrokimya Sanayii içerisinde i .a -  Morina akary, 
ye/veya ologaz istasyonlar, ,1e içerisinde ya m a  ve parlayıcı madde kategonsnukk, mu/arm

Kol: 5<T
n S»,1, fikkmİDk lm/a Kamımı BCTcfr b» * l 3çck.-Hfoq* hnx» '*• ■""«■“ TOSL

-  . . . . . . . ------- —  (  . l ı k â d k i t r»» J a . " "  ...... ...........  ■  '  — ------------
e mı ' . " / K - r r r v T ' * BaKteAbdull-hSOI AKOClU 
M -î^rnM aİL.DumlUPinr BuIv.No:l75 0?030M vnlM ta/AN TALY A  v  Şehir Plancısı
K  S S  V u vO 242.2320016 E-FW«: „
WEBhup:.V*naty».atJeov4iy KU»:aıiulyaeevr*v«selıııcılı»fe'hı01.la>pu



ÇEVttVEŞtuMtilİKtUKMllk T.G.
ANTAI.YA VALİLİĞİ 

Çevre vc Şehircilik il Müdürlüğü

Sav ı -.30219522-305.99-E23063
Kodu  Korkuteli İlçesi Beğiş Mahallesi 7582 

ve 7586 Nolu Parseller İmar Planı

depolanması amacıyla kullanılan en az fi mS'ten 150 m5 e  kadar depolama hacmine sahip 
depolama tesis vc düzenekleri." hükmü

•  »una tö re  ikinci sınıf gayri sıhhi müessese kapsamına giren Aknryalkıl İstasyonu için aynı 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasında "İkinci sın ıf gayrisıhhf müesseslerden 
yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen İPG  dolum ve 
depolan, bunlara ait dağdım merkezleri, perakende satış yerleri, akaryakıt ile sıvılaştırılmış 
petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğalga:  istasyonları ve benzeri yerlere 
müsaade verilmezden evvel civarında ikamet edenlerin sıhhat vc istirahatien üzerine gerek 
leşi salları w  gerekse vazıyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşturulması için 
yetkili idarelerce inceleme yapılması zorunludur Bu müesseseler,n etrafında yetkili idareler 
tarafından belirlenecek mesafede sağlık kanıma handı bırakılması mecburidir." hükümleri.

•  03.07.2017 tarihli vc 30113 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde Akaryakıt vc Servis İstasyonları ile ilgili uygulama- 
hükümleri

yer almaktadır.

Yukarıda bahsedilen mevzuata göre ikinci sınıf gayrisıhhî müesseselerden yakıcı, parlayıcı, 
patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum vc depoları, bunlara ait dağıtım 
merkezleri, perakende satış yerleri, akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz 
ve sıkıştırılmış doğalgaz istasyonları ve benzeri yerlerin etrafında sağlık boruma bandı bırakılacağı, 
imar planlarında, planlama alanının niteliğine göre mevzuatta öngörülen sağlık koruma bantları, 
güvenlik bölgesi vc benzeri koruma kuşaklarının gösterileceği belirtildiğinden tesisin niteliğine 
göre bu hükümlere uyulması.

Bunun dışında. Bakanlığımızca onaylanan Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 
I 100.000 ölçekli ÇDP değişikliği ile 5.3 maddesine "Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye 
sınırları içerisinde, bu planın onayından sonraki iş vc işlemler. 644 sayılı kanun hükmünde 
kararname ve büyükşehir belediyesi kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür." plan 
hükmü ilavesine göre söz konusu imar planına ilişkin Anuılya-Bıırdur- İsparta Planlama Bölgesi 
11 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamındaki görüşlerin Büyükşehir Belediyesinden temin 
edilmesi.

Ayrıca, planların hazırlanması sürecinde 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım 
Yönetmeliği ve Bakanlığımızın konuyla ilgili diğer mevzuatına. BP.D.K.’mın faaliyetle ilgili

N '« .‘070 sasılı İktııonik 1nun Kan,mu g ş ıs i: bu Kim- clv»uvtnk mim .')c ınunlııımij'.n.
: - . ı » l  f ^  . l n ı ^ e ı ı  K A U Y A ' M a ’,  r j l S l î Y X C f * v * ^  Tak ip  A A c ı i  | t *  iT.rr  r ^ r ^ ı l . n  i ı l - V a l . D v
Vcllcm Mah. Dumlupnn Bu!v. No 175 1)7030 Mur-Upaj. .'ANTALYA Bilgi içinıAtdjünh SOt-AKOC.LL
Tel- 0-2422.170010 Iak*fl242. 237MIÖ n-Po«aani.ıNaSc*gov.lı Şehir Pbacıı.
WEIt:hup:/'«ııuly* ■<>> go* in" KH*anuly*(€vıeveWhMCiti«atısî«Ur|> rr



iEtfSYiSDifiCt*
auujftö; ANT AI \ A \  AI. İLİĞİ 

Çevre ve Şehircilik 11 Müdürlüğü

Sayı :30219522-305.99-E.23063 
Konu :Korkuteli İlçesi Heğiş Mahallesi 7582 

ve 7586 Nolıı Parseller İmar Planı

19.IW.2018

düzenlemelerine u y u lm a , faaliyet konu™ gereği .lige, idarelerin ilgili mevzua.,na uygun iSlen, 
yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü izinlerin alınması Mekânsal Planlar -ı apım 
Yönetmeliğinin 32 nci maddesi gereği planlar onaylanmadan önce Bakanlık siste,,,. 
Üzerinden Plan İşlem Numarası alınması ve aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi ile 201V I, 
sayılı Bakanlığımı/. Genelgesi gereği onaylanan planların kesinleşmesini takıp eden on beş fiün 
içinde II Müdürlüğümü»: gönderilmesi hususu.

Bilgilerinize sunulur.

e-.m ra lıd r '

I cvlik ALTINAY 
il Müdürü V

Not S,7W »>,t. rtck-,M.Ü Inu. K.nunu gfcfr !>u ılt* sn/a?4nnu;iır.
.^yıı  m  — » » » » ------------ ------. . --------

.« iY*ırmwıaı»CK»J
Mc!x*n Mah Pumlupııuı Bulv. N«175 • Ş 3™ " 1* * 4 
Tel: 0342.2370010 FAmO 242.2370116 F-Pe*.».
WEB hıp: ,>ıuly«ab pıv w

.ANTALYA

} n

Rfeİ içir Abdullah SOMKOrtU;
Ş iU it Plin:*»



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Devlet Su İ5leri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü

Sayı : 89404551-754-561733 
konu : İmar İsleri (Korkuteli Begiş 

7582 ve 7586 (eski 
2296vc2297) parseller)

09.08.2018

........................... Sn- Funda VÖROK Şehir Plancısı
«Meltem Mah. Meltem Blv. Çağrı4 Sitesil3A K:3 D: 14 M u ra t paşa/A NT A L YA)

İlgi : 01.08.20IS tarihli vc 283329 sayılı yazınız

n9« , l l Kf fkV,Cİİ İİÇC5İ Bc# S  Mahallesi 7582 vc 7586 (eski 2296 vc 7797 ı

P S S S
Bilgilerinizi vc gereğini rica ederim.

Tuncay AYKAN 
Bölge Müdürü a. 

Bölge Müdür Yardımcısı

EK/EKLER:
l-Harita

ANTALYA^ M“ Û'1**0 B“" ' Mjh »■"* <-4v Adıvar Cad.
Telefon ; <242) 331 16 16 IWIocKc \n  (212» 331 16 14
Kep Adresi illi l3bfeBOd@hs0l.kcp.tr Elektronik A£  W*sv. ds. gov t.

mailto:l3bfeBOd@hs0l.kcp.tr
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TROYA

T.C.
KÜLTOR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kültür Varlıkları vc Müzeler Genel Müdürlüğü 
Antalya Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Say. :  79545921-169.99-E.5581SI 
Konu : 07.08.40 Antalya ili. Korkuteli İlçesi, Beğiş 

Mahallesi 7582 ve 75X6 Parseller İ lk.

Sayın Funda YÖRÜK
Meltem Mah.Meltcm Bulvarı Çağn 4 Sitesi No:l3A K.:3 D:M Muratpaşa/ ANTALYA

İlgi : a) Korkuteli Belediye Başkanlığı, imar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.03.2016 tanh ve 1449 

sayılı yazısı.
b)08.08.2016 tarih ve 3268 sayılı yazımız, 
e) Funda YÖKÜK’iin 27.06.2018 tarihli başvurusu.

Antalva İli. Korkuteli İlçesi, Beğiş Mahallesinde 7582 vc 7586 (Eski 2296 ve 2297) nolu 
parsellerde "Akaryakıt Bakım. Servis İstasyonu ve Dinlenme Tesisi" amaçlı imar planı yapılmasına esas 
kurum Görüşümüzün giinccllcnmcsine ilişkin ilgi (e) başvuru vc eklen incelenmiştir .

Müdürlüğümüz arşiv kayıtlarında yapılan incelemede. Korkuteli İlçesi. Beğiş Mahallesinde '58- 
ve 75S6 (Eski 2296 ve 2297) ııolu parsellerde “Akaryakıt Bakım, Servis İstasyonu ve Dinlenme Tesisi 
amaçlı imar planı yapılmasına ilişkin kurum görüşümüzün istendiği ilgi (a) yazı gereği Müdürlüğümüz 
uzmanlarınca anılan parsellerin mahallinde incelenmesi sonucu hazırlanan rapor doğrullusunda, ılg. (a) 
yazı eki harita vc krokisinde yen ve koordinatları belirtilen 75X2 vc 7586 (Eski 2-96 ve 2297) nolu 
parsellerde akaryakıt bakım ve servis istasyonu vc dinlenme tesisi amaçlı imar planı yapılmasında 
sayılı Yasu’mn kültür vorlıklan ile ilgili kısmı açısından bir sakınca bulunmadığı

Ancak 2863 sayılı Kanununun 3.maddcsinin tanımlar bölümünde. Kültür Varlıklarını; Tarih 
Öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgiü bulunan veya tanh öncesi yada 
tanhi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel vc kültürel açıdan Özgün değer taşıyan ver üstünde, 
ver altında veya su altında bütün taşınır ve taşınma/ varlıklar olarak tanımlaması nedeni ile yer a  tunla 
yanılacak olan uygulamalar sırasında da 2863 sayılı Yasa kapsamına gıreıı herhangi bir kulnır varlığına 
rastlanılması durumunda çalışmaların ivedilikle durdurularak Müdürlüğümüze ve F.lmah Müzesi 
Müdürlüğüne haber vcnlmcsi gerektiği hususlnn ilgi (b) yazımızla bıldınlmış olup Korkuteli Belediye

7582 v .  7586 <Eski 2296 ve
2297) nolu parsellerde "Akaryakıt Bakım. Servis istasyonu ve Dinlenme Tesisi” amaçlı imar planı 
yapılmasına ilişkin yukarıda belirtilen kurum görüşümüze eklenecek bir husus bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi vc gereğini arz vc rica ederim.
W  e-ım zalıdır 

Melike GÜL
Koruma Bölge Kurulu Müdür V

Dağılım;

Korkuteli Belediye Başkanlığına 
(İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

NM- *(F0 » v ılı EleÜrpnik Im /J U n m ı ucfcjı hu belge clckifmıV lm /j ile  ImMUıvn ^ u ----------
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Sayın Funda YÖRÜK
Meltem Mah Meltem Hulvarı Çağn 4 Silesi No:l3A 
K:3 D 14 Muratpaşa/ANTALYA

: S 1)70savüı BetotonA lwr» tamımı g r e g  babtf)c«»AHwwfc.»w.« ılc inualaNmg»Mae .............................
f " ......... ...... .. Bilgi için Akın GÜLIEKİK 

Aıta
Tdcf«ıNc:(242)247 8761
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ANTALYAVAUL1ĞI 
İl Gıda Tarmı ve Hayvancılık Müdürlüğü

Sayı 88977526-230.04 02-E 319453 
Konu : Tarım Dışı Amaçla Kullanım izinleri

31 01.2018

KORKUTELİ KAYMAKAMLIĞINA 
(Belediye Başkanlığı)

İlci • a) 15/03/2016 tarih ve E.834/1449 sayılı yazınız. ,
b | Antalya Ticaret İl Müdürlüğü' nün 23/11/2017 tarih ve E-298001130 sayılılyazası- 
c) Antalya Valiliği (Arazi Toplulaştırma vc Tarımsal Altyapı Snıbc Müdürlüğüyüm 

17.01.2018 tarihlivc 88977526-230.04.02-E. 158*152 sayılı yazısı. 
ç)Tanm  Reformu Genel Müdürlüğü (Taran Dışı İzinler Çalışma On,bu) nun -4.01.2018 

tarihli vc 68656427-230.04.02-EJ226321 sayılı yazısı.

İlci a )  tarih vc sayıl, yazıda Antalya İli. Korkuteli İlçesi. Bcğı, Mahallesi sınırlan içerisinde 
bulunan 2296 ve 2297 parsel numaralı taşınm-vlaıda -akaryakıt bakım ve "
dinlenme tesisi" yapmak amaçlı imar plarn yapılmak istendiği bıldır,İra,s olup konu

Kurum eoriişümözûn bildirilmesi istenmiştir. _ ______ .
Müdürlüğümüzce 30/06/2017 tarihinde onaylı Etüt Raporunda söz konusu taşınmazlarda 

kavitlı toplam 0.82 hektar alan Kuru Mutlak Tanm Afazisi olarak tespit cdılmıçtır.
S İ t a l y a  Toprak Koruma Kurulu' nun 02/08,2017 uırih ve 2017-08,07 sayıü Karan ile soz

konusu alanın lanm  dışı amaçla kullanımı oy birliğiyle uygun görülmüştür
İlgi b) tarih ve sayıl, yaz, İle Gümrük ve Tienre, Bakan, im a l,  Kamu Yaran 

Müdürlüğümüze inukal edirilraiş olup, ilgi e) tarih ve sayıl, yaz, ile soz konusu unun dış, amaçla 
kullanım talebinin Bakanhğumz iarafımlan nihai olarak sonuçlandırm ası islenmiş,u. 

Bakanlığımızın ilgi ç) tarih ve sayılı yansı ektedir.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederini.

a-enzalıdır
Canan HANÇER BAŞTORK 

Vali a.
Vali Yardımcısı

Ek : 24/01/2018 tarihli 68656427-230.04.02-E.226321 sayılı yazm a. (1 sayfa)

N ot 9570 MVih HAuoıul» !-'iv
klnınik. ııtı’  i ite imznhramtm



\  GIDA TARrM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
6*==ş-J* Tanm Reformu Genel Müdürlüğü

Sayı : 68656427-230 04.02-E.2263 21 
Konu Tarım Dışı Amaçla Kullanım İzinleri

ANTALYA VALİLİĞİNE 
(Antalya İl Gıda, Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğü)

ilgi : 17.01-2018 tarihli vc 88977526-230.04.02-E. 158452 sayrlı yazım*.

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Değiş Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 22% ve 2297 
parsellerde kayıtlı toplam 0,82 ha. kuru mutlak uran arazisi ürxnnde -akaryakıt bakım ve *^n.ıs 
istasyonu ve dinlenme tesisi" yapılabilmesi tanm dış. amaçla kullanım izni talep edilmiş olup

ü= hazırlanan rapor vc d e r tlin  Bakan,«un*
tarafından dcğcrlcndirhncsi sonucu, 5403 sayıl, Toprak Korama vc Arazi Kullanım, Kanununun 
13 üncü maddesi gereğince; 02,08/2017 larih ve 2017-08/04 karar nolu lopıak korama kurulunca 
uygun görülen loplanı 0,82 ha. İrk alanın taler, edilen amaç dograllusnnda kullanılması uygun
görülmüştür.

Gereğini rica ederim.

g  e-imzalıdır

Emin İZOL 
Bakan a. 

Genci Müdür V.

Not *070
3cfc*Bwf*k iıımı ilcliHMİaHiM}M



K arar Farihi 
K arar No

m
ANTALVA V M İLİĞİ 

II «ıdfl Tarım Ve linvtuııCılık MilıIûrlüfjU

ANTALYA TOPRAK KOUI .Ma  K I KÜLÜ TOPLANTISI

: 02/08/2017
: 2017-08/07

.• *  •
' T

E»PO

Korkuteli Belediye Balkan lıgjnca. A 
.ımııvlı mev/i imar planı japrfaKlmes. için .•
Içcmirute bulunan 2206 w  2297 p * ,« )  û U ,
(»kı/lıımkıyü/rnt'lrokarr) Kuru Mallak Tarım 
il*'l' ûlft,nfc «I Gıtto Tanın ve Hn>
incelenmesi neticesinde:

Bt edl>C Akarak,I 8Jk,nj ve Serv.s lsıoSWnıı ve Dinlenme Tesisi
S S  n<ıt z z  ,;i- S‘^ 1  * *  « . * «

^  5,03 * .........*»— *

ScvA JnasjoDu vc Dinlenme Tetm 
K ■'üteli Ütesi. Bcgi* Mahallem >mııl.ın 
iflştnm.viarda kuyıllı toplam 0.82 ha 

tinin lanın ılısı amaçla kullanım talebi iic 
hazırlanan Eîiıl Raporunun

n veıilrııos: lıalindo tonmsul kullanım

M$b#SÖ3ÜÎ*
İIĞıds laf ım w Hay Xflid

II Çevre-ve Şebi İl Kültür' «SI-
‘üdurliiğU

İLGAM 
arlık

Ovc
l'rcf. Dr Dursun BÜYÜKTAŞ 

2irnat Mfllıcndîslcri Odası 
(KATILMADI)

Duç. Dr. Şule ORMAN 
Akdeniz Üniversite?»*

vîr Belediyesi

llyc 
/d ıra  II.A/AK
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. 8cd/MakVMwÜk8û.A dr
T*l ,'242345 2S 20-21‘22 
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T.C
COMRlK VE TİCARET BAKANLIĞI 

İV Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 61990029-752.01.01 
Koııu Kamu Vuran

ICüUMRtfKVK IlCAKEl 
3  AKANI :û t İÇ TİCAIU'T OEMil 
mCu 'Jrloûo 
TBra a v  u  2017 20:01 
S ty ,. 6 l9««ı29-7S20101- 
B.ÖM2!moı»olllili

BAKANLIK MAKAMINA

z m g g m s s m s

L S :  i T S T n S L m n  (d) bendi K u p s a k  kamu yaran bulunduğu lu.sua.mu uygun 

görüşle ti’-diı ve tensiplerinize arz ederim.

e-imzalıdır 
Adnan YANKIN 
Genel Müdür V

Uy mm görüşle arz ederim 
../.J20I7 
«•im za lıd ır 

İsmail YÜCEL 
Müsteşar Yardımcın V

Uygun görüyle ar/ ederim 
././2017 

e-inıznlıdıı 
Cenap AŞÇI 

Müsteşar

-5*1
nîıffıiıOi .fîü'Vuıt njöl’.u" 
ü9 «mm-

Bildik’ '
AİVe* l>vruur~-»»»----- ---- ----------  _
!L.o„ vAünn *!“ ''Ul!' ^ ^ ^ S £ S r l£ Î S ’■*

0 D?u 'enÎs S eUKTKON|K İMMUDIR.



İ'4*M

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 

Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü

Sayı : 27588883-622.03-E.2253987 
Konu : Orman Dunımu(Korkutch İçesi Beğiş 

Mahallesi 7582. 7586 Nolıı Parseller)

Sayın Fımda YÖRÜK
Meltem Mah. Vyv"

Meltem Bulvarı y
Çağn4 Sitesi No: I3A K:3D^ j ^

Muratpaşa Antalya

İlgi . Funda YÖRÜK'üu 04 07.2018 tarihli dilekçesi
V

dilekçeniz, Korkuteli Oııııan İşletme 
ve 2210995 sayılı yazı ile Bölge

İlgi tarihli Bölge Müdürlüğümüze vermiş 
Müdürlüğümüz tarafından incelenerek, 19/1
Müdürlüğümüze bildirilmiş olup; _

Dilekçede halise konu 7582 ve 7586 flBlu parseUerin, onnan sayılan yerlerden
olmadığından imar planı yapılmasında kunımuBuızcu sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

/

V

e-ımzalıd»
Mehmet KARABACAK 
Bölge Müdür Yardımcısı

*



İl Afet ve Acil Dunun Müdürlüğü
ANTALYA VAHİ.İcM

Sayı 180850X6-952 öl.(M M -l 10975 

Komi Kurum Gülüşü

Sııyuı Funda YÖRÜK

Meltem Mlı Mellon Bulvarı ÇnğrıJ Silesi 
No:l3A K ? D:6 

Murntpaşa .ANTALYA

İlgi : Fimdi» YÖRÜKIm 11 ^  2018 tarihli başvurusu

İlci dilekçenizde. Antalya Ilı Korkuteli ilçesi Btfı* Mahallesi 7582 ve 7586 («ki 2296 ve 
2297} tltimarnll Uamdle.de Akaryakıt Bakım ve Scivis lsiasyom. ve Dinlene.,n- Tes.S.AmaçU 
I '5000 ölçekli Nazmı imnı Planı ve 1.1000 ölçekli Uygulama hm» Pl»'“ yapılacağı belirtilerek, 
unar planına altlık oluşturmak amacıyla kunmı görüşü istenmiştir.

Buna aorc. arşivimizde yapılan çalışma neticesinde. Antalya 1lı Korkuteli ilçesi Befiış 
Mahallesi 7582 vc 7586 (eski 2296 ve 2297) numaralı parsellerde herhangi bu Afete \.m u  
Bölge" karan vc kur.umunuza tahsisli bir alım tespit edilememişin. Ayrıca, mıar planına *..ı«k 
ıeskil edecek olan Jeolojik-Jeotekmk Eifu Raporunun. ilgili mevzunla uygun olarak hazırlanması 
rri(>OT içerisinde geçen afet nsklcnno ve alınması gcıckli .edimlere Afet Bölgelerinde A apıbcak 
Yapıla, Hakkında Yö,içimdik veDeptem Yönetmeliğine tilı/lıklc uyulması gerekmekte*.

Bilgilet miste rica edenin

Mzh Irooı.ıapıua C *l U N 0 ‘. IS IALYA
Dilci icıaE ecin  ÇUK'JRCA 

.vCübmlı*



BOTA*
BORU HATLARI İLE PETROL 1 AŞIMA A.Ş. 

Konya Şube Müdürlüğü

Sayı : I532I572-604.0L01 -E.189492274398 11.'06,7018
Konu : Kuram Görücü

Sn. Adile ÖZKAYA
Meltem Mah. Meltem Bulvarı Çağrı 4 SilcsiN<»:l3A K:3 D:l4Muratpaşa t  ANTALYA 

İlgi : 071067018 lanh  ve Biia Sayılı Yazı

İlgi yazınızda; Antalya İli. Korkuteli İlçesi. Befeış Mahallesi, 7582 ve 7586 ıtolu 
parsellerde "Âkaıyakıt, Bakım ve Servis İstasyonu ve Dinlenme Tesisi" tesis edilmesi amacıyla 
imar planı çalışması yapılacağındın Kurum görüşümüz istenilmektedir.

S ör konusu taşınmazların yakınında mevcut durumda herhangi bir dojîııl »u t. boru 
battım./, bulunmadığından ilgili imar planı «alışmasının yapılmasında herttangı bir sakınca 
bulunmamakladır.

Boru hatlarımız Üzerinde veya mücavirinde yapılacak inşaat çalışmalarında; 04 Temmuz 
2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " BOTAŞ İtam Petrol ve Doğal Gaz Bc>ru 
Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği hükümleri 
dikkate alınmalıdır.

Bilgilerinize rica ederiz.

|  E -İm z a lı | 

Ayhan DURAN 
Başmühendis

[ E-Imzalı) 
Mustafa SAKALLI 

Müdür V.

BELCENİN A SLI M JtK TR O N lK  İMZALIDIR-
Bu t*r»Lı hU |» t/rivw w 4»rk ij^O V .IrboU s-,b> . adresinde» doffrUU>»l,.l.r>ı»l/. D uaruU m a Ko.lu. 

■ W ZÎTV M «clK «H »

Adres ü * *  M al- S * .,> o fo  Sok. N o:I. 12031»
Kama»’ KONYA

PoraA dreri P.K 125 N a ip ç i ' KONYA
Telefon • <3321 334 0707 Fai» (332) 33* 0712

İnlen*! Adreri boratgoı.B

llılfti W>n : Aytmn DURAN
Bjsınûhendi*

Telefon 1302. 4)h#n dunm@lwmsgin .lr

Sayfa I / 1
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