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ANTALYA - KAŞ - ÇAVDIR MAHALLESİ 
143 ADA 89 NOLU PARSELDE 

1/5000 ÖLÇEKLİ 
NAZIM İMAR PLANI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırlarında yer alan P22B-13D nolu 1/5000 
ölçekli Nazım İnnar Planı paftasında yer alan 143 ada 89 nolu parselde 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı yapılmaktadır.

1. Genel Uydu Görüntüsü
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2. Planlama Alanı Uydu Görüntüsü

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Mülkiyeti maliye hâzinesine ait olan planlama alanında bölgenin ihtiyacına 
yönelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Eğitim Alanı yapılmak 
istenmektedir.

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

► Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 34215625- 
769 sayılı yazısında; “İlimiz Kaş İlçesi Çavdır Mahallesi 143 Ada 70-76-82-89-133 
Parseller kayıtlı taşınmazlar üzerine Eğitim Tesisi amaçlı imar planı yapılacağı 
bildirilmiş olup, plana esas kurum görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

Söz konusu taşınmazlar Müdürlüğümüzün herhangi bir yatırım ve projeleri 
kapsamında bulunmamaktadır. Bilgilerinize rica ederim, “denilmektedir.

► Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü ‘nün 29.08.2016 tarih 
ve E.208502 sayılı yazısında; "Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırları 
içerisinde bulunan 143 ada 76, 82, 89, 70, 133 parseller üzerinde Eğitim Tesisi 
amaçlı imar planı talebi incelenmiştir. İlgili alan, mevcut ve tasarlanan yol 
güzergâhlarımız dışında kaldığı için Eğitim Tesisi amaçlı imar planı yapılmasında 
Bölge Müdürlüğümüzce sakınca yoktur. Bilgilerini rica ederim.” denilmektedir.

►Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 19.Bölge Müdüriüğü (Antalya) Tesis 
Ve Kontrol Müdüriüğü 06.09.2016 tarih ve E.326609 sayılı yazısında; “ İlgi yazı eki
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1/25.000 ölçekli haritada işaretli sahaya isabet eden, Teşekkülümüze ait mevcut bir 
"Enerji İletim Hattı" bulunmamaktadır.

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

► Elektrik Üretim Aş Genel Müdürlüğü Hidrolik Santrallar Dairesi Başkanlığı 
Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü 02.09.2016 tarih ve E.42988 sayılı 
yazısında; ’’İlgideki yazınıza konu imar planı çalışması yapılacak alanın İşletme 
Müdürlüğümüz uhdesindeki tesislerle bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz 
ederiz.

►Antalya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Antalya Çevre Sağlığı Şube 
Müdürlüğü 23.09.2016 tarih ve E.1251 sayılı yazısında ; “ Müdürlüğümüz Çevre 
Sağlığı Şube Müdürlüğü personellerince; 20.09.2016 tarihinde mahallinde yapılan 
inceleme sonucu tanzim edilen 22.09.2016 tarih ve 286 no’ lu rapor yazımız ekinde 
gönderilmiştir.

Raporda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla söz konusu parsellerin 
bulunduğu alanlarda Eğitim Tesisi amaçlı imar planı çalışması yapılmasında
kurumumuzca çevre ve insan sağlığı açısından herhangi bir sakınca
görülmemektedir. Bilgilerinize arz ederim.

İliniz Kaş İlçesi Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 143 ada 133 
no’lu parseller üzerinde Eğitini Tesisi amaçlı imar planı çalışması talep edildiğinden 
konu hakkında kurum görüşümüzün sorulması üzerine tarafımızdan mahalinde 
gerekli incelemeler yapılmıştır.

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda: Eğilim Tesisi amaçlı imar 
planı çalışması yapılmak istenen yer; İlimiz Kaş İlçesi Çavdır Mahallesinde sınırları 
içerisinde yer alan 143 ada 76.82989.70 ve 133 nolu parsellerdir. İmar planı yapılmak 
istenilen parsellerde okul hali saha, inşaat temeli ve makilik arazi olduğu tespit 
edilmiştir. Sahanın Eğitim Tesisi amaçlı kullanılacağı beyan edilmişler. Faaliyet alanı 
içerisinde içme ve kullanma su kaynağı, termal ve mineral su kaynağına
rastlanılmamıştır, Sağlıklı içme suyu temini, atıklann ilgili mevzuatlar çerçevesinde
bertarafınm sağlanması ve her aşamada: 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
hükümlerine uyularak Çevre ve Toplum sağlığının korunmasına yönelik gerekli 
tedbirlerin alınması kaydıyla anılan yerde Eğitim Tesisi amaçlı imar planı çalışması 
yapılmasında çevre ve insan sağlığı açsından herhangi bir sakıncanın olmayacağını 
bildirir rapordur.” denilmektedir.

►Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 09 Eylül 2016 tarih ve 
2071 sayılı yazısında; “Bu kapsamda 143 Ada 70, 76, 82, 89 ve 133 parsel numaralı 
taşınmazlann bulunduğu bölge için kurumumuz arşivinde yapılan incelemelerde ilgili 
alana ait 7269 Sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
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Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun” uyannca, herhangi bir "Afete Maruz Bölge” 
kararı bulunmadığı görülmüştür.

Söz konusu alanda, ilgili kanun gereği hazırlanıp onaylanacak olan Jeolojik- 
Jeoteknik Etüt Raporunun yapımı aşamasında bölgenin afetselliği ile ilgili konulara 
dikkat edilerek afet riskinin titizlikle incelenmesi ve gerekli mühendislik önlemlerinin 
alınması tarafımızca önerilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ederim” denilmektedir.

►Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 
Tesis Müdürlüğü İnşaat ve Kamulaştırma Yöneticiliği 20/09/2016 tarih ve 26550 sayılı 
yazısında;” Söz konusu Eğitim Tesisi Amaçlı yapılması planlanan imar planında 1 
adet yola cepheli 6.00x13.00 ebatlarında çekme paylan hariç trafo yeri ayniması 
durumunda Şirketimizce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. “ denilmektedir.

►Antalya B.Şehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı 09/09/2016 tarih ve 31264 sayılı yazısında;” 
Kurumumuzun 17/08/2015-30334 tarih ve sayılı Genel Müdürlük Makam Olur'u ile 
görevlendirilen Kurum Görüş Komisyonu'nun 09/09/2016 434 tarih ve sayılı raporuna 
istinaden: Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 143 ada 
76, 82, 89, 70 ve 133 no. 1u parseller üzerine yapılması planlanan "Eğitim Tesisi” 
faaliyetine ilişkin çalışmalarda, İnceleme sahası içerisinde(Ek-l);

-"Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, "Yeraltısulannın Kirlenmeye ve 
Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik", "İçme Suyu Tenlin Edilen Akifer 
ve Kaynaklann Koruma Alanlannın Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” ve Antalya Su ve 
Atıksu idaresi Genel Müdürlüğü'nün "Su Havzalan Koruma ve Kontrol Yönetmeliği 
'İnde belirtilen hükümlere uyulmalıdır.

- Akifer verimini negatif etkileyecek faaliyetler yapılmamalıdır.

- Kirlilik riski taşıyacak hiçbir sıvı ve katı atık alıcı ortamlara bırakılmamalıdır

- Sızdırmazlık tam olarak sağlanmalıdır.

- Evsel nitelikli atıksulann sızdırmaz özellikli fosseptikte toplanarak vidanjör 
vasıtasıyla atıksu arıtma tesisine taşınmalıdır.

- Ayrıca katı atıklar için de gerekli tüm önlemlerin alınarak uygun şekilde 
bertaraf edilmesi, yeraltısuyu kaynaklarında kirlilik riski oluşturmaması sağlanmalıdır. 
Tüm risklerin hassasiyetle değerlendirilmesi, yukarıdaki hususlara ve mevzuat 
hükümlerine uyulması şartıyla, inceleme sahasında yapılacak olan çalışma 
Kurumumuz açısından uygundur. Bilgilerinize arz ederim.” Denilmektedir.

►Antalya Valiliği İl Gıda Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğü 15.12.2016 tarih 
ve 18292 sayılı yazısında;” İlgi(ğ) tarih ve sayılı yazı ile Antalya İ l i , Kaş İlçes i,Çavdır 
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 143 ada 89 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 
tespit edilen betonarme su basmanı ile ilgili olarak 12/11/2012 tarihinde yürürlüğe 
giren 6360 Sayılı Kanun Kapsamında 30/03/2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerle
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beraber Kaş İlçesi içerisindeki köyler mahalle olarak Kaş Belediye Başkanlığı'na 
bağlandığı, söz konusu yapının eğitim tesisi amaçlı olarak 03/07/2005 tarihinden 
önce yapıldığı bildirilmiş olup: söz konusu yapının 19.07.2005 tarihinden önce 
yapıldığı anlaşıldığından 5403 sayılı Kanun'un 21. Maddesi gereğince cezai işlem 
uygulanmayacaktır.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve 29.06.2009 tarih ve 
27298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve 
Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına ilişkin Tüzük gereği tarım dışı kullanımı 
açısından görüş istenen arazide ve dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu 
hazırlanan Tarımsal Etüt Raporunun değerlendirilmesi neticesinde: Antalya İli, Kaş 
İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 149 ada 89 (toplam 3.653 m2) 
parsel numaralı Eğitim Tesisi amaçlı tarım dışı 
kullanımı talep edilen taşınmaz 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım 
Kanunu'nun 3. maddesinin (ğ)* bendinde tanımlanan özelliklere uyduğu için saha 
Kuru Marjinal Tarım Arazisi (K TA) olarak değerlendirilmiştir.

Gıda Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün
22.09.2016 tarih ve 3941 sayılı yazılarında; 6' 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanım Kanunu'nun 10.10.2013 tarih ve 3638 sayılı uygulama talimatının, 11.3 
maddesinde ".. Tüzüğün 8. Maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan her ölçekteki imar 
planlan ifadesi plan yapma yetkisine haiz kamu kurumlan tarafından yapılan çevre 
düzeni, nazım imar, uygulama imar, ilave imar ve revizyon (tadilat) imar planlannı 
kapsamaktadır. Münferit müracaatlar ise, aynı tüzüğün 9 uncu maddesi kapsamında 
değerlendirilecektir." Bu kapsamda; gerçek ve tüzel kişiler tarafından planlayıcı 
kuruluşlar kanalıyla İl Müdürlüklerine intikal eden münferit taleplerin, İl 
Müdürlüklerince yapılan etüt sonucu arazinin Kuru Marjinal Tanm Arazisi olması 
durumunda kamu yaran belgesi alınmaksızın ve Toprak Koruma Kurulunda 
görüşülmeden Tüzüğün 9 uncu maddesi kapsamında (valilik, il müdüriüğü) tarafından 
değeriendirilmesi gerekmektedir.’ 'denilmektedir.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun 13 maddesinde 6' 
Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tanm arazileri 
dışında kalan tanm arazileri; toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile valilikler 
tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir." Hükmü gereğince ve aynı 
zamanda Tarım arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştınlmasına 
İlişkin Tüzük ‘ün 9. Maddesi gereğince yapılan değerlendirme sonucunda mevzi imar 
planı (Îlgi(h) tarih ve sayılı yazı ile Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırian 
içerisinde bulunan 143 ada 89 parsel numaralı Eğitim Tesisi amaçlı imar planı yapımı 
planlanan bölgede ve yakın çevresinde uygulama imar planı bulunmadığı 
bildirilmiştir.) yapılmak istenen söz konusu Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi 
sınırian içerisinde bulunan 143 ada 89 parsel numaralı 3.653 ha. Kuru Marjinal Tanm 
Arazisi (KTA)' nin çevre araziler ile tarımsal kullanım bütünlüğü bozmaması ve 
çevresindeki araziler ile benzer arazi özelliklerini taşıması hasebiyle toprak koruma 
projesi istenmemiş olup; tanm dışı amaçla kullanımı Toprak Koruma Kurulu 
gündemine alınmadan, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 
13. Maddesi gereği Tanm Dışı Amaçlı kullanımı uygun görülmüştür.
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Verilen Tarım Dışı Kullanım izni "Eğitim Tesisi” amaçlı tarım dışı kullanım 
için geçerli olup, bu amaç dışında her türlü tarım dışı amaçlı kullanım için 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Bakanlığımızın diğer mevzuatlan 
kapsamında tekrar yasal izin için başvuruda bulunulmalıdır. Bilgilerinizi ve gereğini 
rica ederim." denilmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Arazinin yöre için önemi Talep edilen taşınmazın toprak ve topoğrafık 
özellikleri dikkate alındığında, ana kayanın yüzeyde olması, sığ toprak ve taşlılık gibi 
tarımsal üretimi kısıtlayıcı faktörlerin bulunması nedeniyle, taşınmaz tarımsal üretim 
için önem arz etmeyen arazilerdendir.

Tarımsal kullanım bütünlüğü: Söz konusu alanda "Eğitim Tesisi” Amaçlı imar 
planı yapılması durumunda söz konusu alanın sınıfı, çevre arazilerle olan ilişkileri ve 
yapılacak faaliyetin içeriği de dikkate alındığında, söz konusu alanın tarım dışı 
amaçla kullanımına izin verilmesi halinde tarımsal kullanım bütünlüğü 
bozulmayacaktır.

Alternatif alanların olup olmadığı: Söz konusu taşınmazın Kuru Marjinal 
Tanm Arazisi olması ve çevresindeki arazilerin de benzer özelliklerde tanm arazileri 
olması sebebiyle alternatif alan bulunmamaktadır.

Etüdü yapılan alanın sınıfı: Söz konusu taşınmazlar, toprak ve topoğrafık 
özellikleri göz önüne alındığında Kuru Marjinal Tarım Arazisi olarak 
değerlendirilmiştir.

Toprak Koruma Projesinin Gerekli Olup Olmadığı: Söz konusu taşınmaz 
doğusunun yol olması ve taşınmaz üzerinde "Eğitim Tesisi" Amaçlı imar planı 
yapılması çevresinde bulunan tarım arazileri ile uygun mesafede koruma bandı 
bırakılacağından Toprak Koruma Projesine ihtiyaç duyulmayacaktır.

Sonuç: Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 
143 ada 89 parsel numaralı taşınmaz Kuru Marjinal Tarım Arazisidir. Etüt tarihinde 
söz konusu tanm dışı kullanımı talep edilen parsel içerisinde bulunan 1 adet 
betonarme su basmanı yapılmak suretiyle doğal yapısının bozulduğu görülmüş olup; 
söz konusu yapıların dosya ekinde sunulan evraklann incelenmesi neticesinde 
19.07.2005 tarihinden önce yapıldığı anlaşıldığından; 5403 Sayılı Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanunu'nun 21. Maddesi kapsamında ceza işlem uygulanmayacaktır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün
22.09.2016 tarih ve 3941 sayılı yazılarında; ’’ 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanım Kanunu'nun 10.10.2013 tarih ve 3638 sayılı uygulama talimatının. 11.3 
maddesinde .. Tüzüğün 8. Maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan her ölçekteki imar 
planlan ifadesi plan yapma yetkisine haiz kamu kurumlan tarafından yapılan çevre 
düzeni, nazım imar, uygulama imar, ilave imar ve revizyon (tadilat) imar planlarını 
kapsamaktadır. Münferit müracaatlar ise, aynı tüzüğün 9 uncu maddesi kapsamında 
değerlendirilecektir.”
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Bu kapsamda; gerçek ve tüzel kişiler tarafından planlayıcı kuruluşlar 
kanalıyla ¡1 Müdürlüklerine intikal eden münferit taleplerin, İl Müdüriüklerince yapılan 
etüt sonucu arazinin Kuru Marjinal Tarım Arazisi olması durumunda kamu yararı 
belgesi alınmaksızın ve Toprak Koruma Kurulunda görüşülmeden Tüzüğün 9 uncu 
maddesi kapsamında (valilik, il müdürlüğü) tarafından değerlendirilmesi 
gerekmektedir.” denilmektedir.5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım 
Kanunu'nun 13 maddesinde “ Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım 
arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazileri; toprak koruma projelerine 
uyulması kaydı ile valilikler tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir.”

Hükmü gereğince ve aynı zamanda Tarım arazilerinin Korunması, 
Kullanılması ve Arazı Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzük'ün 9. Maddesi gereğince 
yapılan değerlendirme sonucunda mevzi imar planı yapılmak istenen söz konusu 
Antalya İli. Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırian İçerisinde bulunan 143 ada 89 parsel 
numaralı 3.653 ha. Kuru Marjinal Tanm Arazisi (K TA)' nin çevre araziler ile tarımsal 
kullanım bütünlüğü bozmaması ve çevresindeki araziler ile benzer arazi özelliklerini 
taşıması sebebiyle toprak koruma projesi istenmemiş olup; tanm dışı amaçla 
kullanımı Toprak Koruma Kurulu gündemine alınmadan, 5403 sayılı Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. Maddesi gereği Tarım Dışı Amaçlı kullanımı 
uygun görülmüştür.

Verilen Tarım Dışı Kullanım izni "Eğitim Tesisi” amaçlı tanm dışı kullanım 
için geçerii olup, bu amaç dışında her türiü tanm dışı amaçlı kullanım için 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Bakanlığımızın diğer mevzuatlan 
kapsamında tekrar yasal izin için başvuruda bulunulmalıdır. Antalya İli, Kaş İlçesi, 
Çavdır Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 143 ada 89 parsel numaralı taşınmaz 
Kuru Marjinal Tarım Arazisidir.

► Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdüriüğü 05.10.2016 
tarih ve E.2173085 sayılı yazısında; Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde 
143 ada, 76, 82, 89, 70, 133 parsellerde eğitim amaçlı imar planı yapılacağından ilgi 
yazınızla imar planına esas Kurum görüşümüzün bildirilmesi istenmektedir.

Söz konusu parsellerden 143 ada, 70 ve 76 parsellerde imar planı 
yapılmasında Kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır. 143 ada, 82. 89 ve 133 
parseller 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2. veya 2/B maddesi ile hazine adına 
orman sınırlan dışına çıkartılan yerlerdendir. Bu parsellerle ilgili Malmüdüriüğünden 
görüş sorulması uygun olacaktır. Bilgilerinize rica ederim. “ denilmektedir.

►Antalya Valiliği Defterdariık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak 
Müdüriüğü 11/10/2016 tarih ve 38551 sayılı yazısında ; “ İlçeniz, Çavdır Mahallesi, 
sınırlan içerisinde bulunan 143 ada 76, 82, 89, 70 ve 133 parseller üzerinde Eğitim 
Tesisi amaçlı imar planı yapımı planlandığı belirtilerek, ilgi yazınız ekinde gönderilen 
sınırlar dahilinde Eğitim Tesisi yapmak üzere, Uygulama İmar Planı yapılacağı 
belirtilerek, yapılacak İmar Planına esas Kurum görüşümüzün bildirilmesi istenilmiştir.

Söz konusu planın Eğitim Tesisi amaçlı imar planı Defterdarlığımızca 
(Teknik Büro Koordinatöriüğü) incelenmiş olup, plan yapımında teknik olarak hata 
olmadığı fakat plana ilişkin taslak veya aynntılı açıklama raporu gönderilmediğinden
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plan askı aşamasında veya öncesinde hazırlanan taslak planın Defterdarlığımıza 
gönderilmesi halinde görüş verilebileceği belirtilmiştir.” Denilmektedir.

► Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge 
Müdürlüğü 27.10.2016 tarih ve 708021 sayılı yazısında; “Antalya İti Kaş İlçesi Çavdır 
Mahallesi 143 ada 76, 82, 89, 70 ve 133 parsellerin bulunduğu saha mevcut ve 
mutasavver projelerimiz dışında kalmakta olup, söz konusu parsellerde imar 
uygulaması yapılmasında Kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır.” 
denilmektedir.

►Antalya Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü - İmar Ve Planlamadan 
Sorumlu Şube Müdürlüğü 18/10/2016 tarih ve E.20541 sayılı yazısında; “Yazınız 
ekinde göndermiş olduğunuz koordinat verilerine göre söz konusu alan; 383 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerinin uygulandığı 2872 sayılı Çevre 
Kanununun 9. Maddesine göre Bakanlar Kurulunca karara bağlanan Özel Çevre 
Koruma Bölgeleri, 2863 sayılı kanuna göre ilan edilen doğal sit sınırlan ve 3621 sayılı 
Kıyı Kanununa tabi alanlar dışında kalmaktadır.

Söz konusu faaliyete ÇED kapsamında görüş verilebilmesi için proje sahibi 
tarafından faaliyete başlamadan önce e-ÇED başvuru formunun doldurularak proje 
özeti (iş akım şeması, kapasite bilgileri, faaliyet alanının üzerine işlendiği 1/25.000 
ölçekli topoğrafik harita, ÇED Yönetmeliği kapsamında alınmış belge vb.) ile birlikte İl 
Müdürlüğümüze (ÇED ve Çevre izinleri Şube Müdürlüğü) başvurulması gerekmekte 
olup bahse konu alanda yapılacak proje kapsamında Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliğinin Su Kalitesine ilişkin Planlama esaslan ve yasaklar başlığı altındaki 
hükümlere ce Suların Korunması ile ilgili esasların belirtildiği 4.maddedeki hükümlere 
uyulması, faaliyet kapsamında oluşacak atıksu ve diğer atıklann bertarafı konusunda 
ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli çevresel tedbirlerin alınması, ekolojik 
dengenin bozulmaması ve çevrenin korunmasına yönelik tedbirlere riayet edilmesi 
gerekmektedir.

Bakanlığımızca 27/08/2015 tarihinde onaylanan Antalya-Burdur-Isparta 
Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli ÇDP değişikliği ile 5.3 maddesine "Planlama 
bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, bu planın onayından sonraki iş 
ve işlemler, 644 sayılı kanun hükmünde kararname ve büyükşehir belediyesi kanunu 
uyannca Büyükşehir Belediyesince yürütülür.” plan hükmü ilavesi yapılmıştır.

Bu hüküm kapsamında yürütülecek uygulamalarla ilgili Bakanlığımızca 
açıklama getirilmiş olup; buna göre söz konusu alanda plan yapım amacı 
doğrultusunda ilgili 5.22. , 5.35. , 5.37. maddelerinde yer alan plan hükümlerine, ilgili 
genel hükümlere ve plan açıklama raporuna bağlı kalınması gerekmekte olup plan 
paftalannda yapılacak olası değişiklikler Büyükşehir Belediyesince 
yapılabileceğinden Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı kapsamındaki görüşlerin Büyükşehir Belediyesinin ilgili biriminden temin 
edilmesi gerekmektedir. Planlann hazırlanması sürecinde ise Mekânsal Planlar 
Yapım Yönetmeliği' nin "Mekânsal Planların Yapımına Dair Esaslar” başlıklı 4. 
Bölümünde ve "imar Planlarına Dair Esaslar” başlıklı 7. Bölümünde yer alan 
hükümlere,2863 sayılı Kanuna, 3194 sayılı İmar Kanununa, 5491 sayılı Kanunla 
değişik 2872 sayılı Çevre Kanununa ve bu kanunlara istinaden çıkarılan yönetmelik
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hükümlerine uygun işlem yapılarak, Mer' i mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve 
kuruluşlardan her türlü izinlerin alınması gerekmektedir.

Ayrıca; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 35. Maddesi Bakanlığımıza 
Gönderilmesi, İncelenmesi ve Arşivlenmesi” konulu 2013/17 sayılı Genelgenin (c) 
bendi ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince; ilgili idarelerce yapılan her tür ve 
ölçekteki mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişikliklerin 
incelenerek arşivlenmesi için II Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. 
Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.” Denilmektedir.

3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Planlama alanındaki 143 ada 89 nolu kadastro parselinin alanı 0.36 ha dır.

Planlama alanı Çavdır Mahallesi merkezinde yer almakta olup yakın çevresi 
yapılarla çevrilidir.

143 ada 89 nolu parsel, yürürlükteki Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 
1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı P22 nolu paftasında 2B Orman Alanında 
kalmaktadır.
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4. Antalya -Burdur-lsparta Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

4. PLANLAMA KARARLARI

Planlama alanında ilgili kurum görüşleri dikkate alınarak imar planı önerisi 
hazırlanmıştır.

Öneri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı "Eğitim Alanı" şeklinde planlanmıştır.
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A(>TTALYA-KAS-ÇAVD!R MAHALLESİ 

143 ADA  89 NOLU PARSELDE  

V5000 ÖLÇEKLİ 

, NAZIM İMAR PLANI

PAFTA NO P22B-13D 

ÖLÇEK-1 / 5000

GÖSTERİM

OOC) »LAN ONAMA SINIRI 

EĞİTİ l/A lA N I 

TAŞIT YOLU

5. Öneri 1/5000 ölçekli Nazım mar Planı

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

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

AKDtNİZPl-ANLAIÇ ROSU

DiifeuA'îtcişa'ANTALYA U;i2î:la. I

Teiİfaı K<22«67 50
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ÇE\'RE SAĞLIĞ! ŞL'BE NÎUDfRLUGL:

23 0 9 ;û16 J5-54 10M38-»'

000303093:1

Sayı : 10663847/045.99

Konu : Kurum görüşü (Kaş İlçesi, Çavdn-

Mah.)

KAŞ BELFıDİYE BAŞKAN LIĞ INA  

(îmar ve Şehircilik Müdürlüğü )

ANTALYA

İlgi : 19/08/2016 tarih ve 83299781-7664 sayılı yadınız

İlgi yazınızda; İlim iz Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırlan içerisinde yer alan 143 ada 

76.82.89.70 ve 133 nolu parseller üzerinde Eğitim Tesisi amaçlı imar planı çalışması talep 

edildiğinden konu hakkında kurum görüşümüz sorulmakladır,

Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü pcrsoncllcrince; 20.09.2016 tarihinde 

mahallinde yapılan incclcmc sonucu tanzim edilen 22.09.2016 tarih ve 286 nolu rapor yazımız 

ekinde gönderilmiştir.

Raporda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla söz konusu parsellerin bulunduğu 

alanlarda Eğitim Tesisi amaçh imar planı çalışması yapılmasında kurumumuzca çevre ve insan 

sağlığı açısından herhangi bir sakınca görülmemektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

e-imzahdır 

Uzm. Dr. Murat Ö ZD EM İR  

Halk Sağlığı Müdürü

E K L E R :

Rapor(l sayfa)
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İl Gıda Tarım vv Hayvancılık Müdürlüği

SAYI : 88977526/230-04-02 

KONl): Kurum Görüşü

Antalvii İl (jıd;i, T iiııın w  

na\Anncılık Müdürlümü

27/09/2(116

(İİ-16-14293

KAŞ HFLEDİV K BAŞKANLAGİNA

ANTALYA

İlgi: Kaş Belediye Başkanlığı'nın 20/09^2016 larih ve 8269 sayılı yazısı.

İlgi tarih ve sayılı yazı ile Antalya İli. Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde 

bulunan 143 ada 89 parsel numaralı taşınmaz üzerinde okul amaçh imar planı yapılmak istendiği 

belirtilerek Müdürlüğümüz görüşü talep olup: söz konusu taşınmaz üzerinde 20.09.2016 tarihinde 

teknik personellerimiz tarafından yapılan arazi inccIemesi neticesinde 1 adei betonaırne su basmanı 

yapılmak sureti ile doğal yapısının bozulduğu tespit edilmiştir.

5403 sayılı Kanunun 21. Maddesi kapsamında yapılacak işlemlere esas olmak üzere, söz 

konusu izinsiz yapıların hangi tarihte yapıldığının tespit edilmesi amacıyla, yapıların kapsadığı alanı 

gösterir halihazır harita ile ve söz konusu sahada bulunan yapılara ait belgelerin [arazi bozulmasını 

gösteren inşaata başlama izin belgesi, yapı kullanma izni veya ruhsatı, kamu kurumlarından alınmış 

sabit tesis (su. elektrik, telefon vs.) abonelik belgesi, mahkeme kararı veya köy ihtiyar heyeti ile 

beraber muhtarlıktan alınan belge] Müdürlüğümüze ibraz edilmesi, 143 ada 89 parsel numaralı 

taşınmaz üzerine 1 adet betonamıe su basmanı yapılmak sureti ile izinsiz arazi bozulmasını 

gerçekleştiren kişilerin isim, kimlik numaraları ve açık adreslerini içeren bilgilerin, ivedilikle 

Miidürlüğümüze bildirilmes* hususunda;

Gereğini rica ederim.

e^DALLlL ^  
/ Vali a. J  

İl Müdütn

gelen  evrak

Geidiğj Tarih:
O 3 '916

No

Kısım

Gereği

S i
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Sayı

Konu

İlgi:

; 88977526/230.04.02 

: Tanm Dışı Kullanım İzni

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

ANTALYA

Antiilvii İl (;n ia , İ n u m  vt

Mayviim ılık M üdürlüğü

05/12/2016

(»İ-16-18292

a) Kaş Belediye Başkanlığının 19.08.2016 tarih ve 7665 sayılı yazısı.

b) Müdürlüğümüz 06.09.2016 tarih ve 2728 sayılı yazımız. ^

c) Müdürlüğümüz 06.09.2016 tarih ve 2729 sayılı yazımız. 

ç) Müdürlüğümüz 06.09.2016 tarih ve 2730 sayılı yazımız.

d) Amalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 29.09.2016 tarih ve 737-1589^0039 

sayılı yazısı

e) DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nün 25.10.2016 tarihli ve 701985 sayılı yazısı.
f) Kaş Belediye Başkanlığınm 20.09.2016 tarih ve E.8269 sayılı yazısı.

g) Müdürlüğümüz 27.09.2016 tarih ve 2835 sayıl» yazımız, 

ğ) Kaş Belediye Başkanlığının 17.10.2016 tarih ve E.9434 sayıh yazısı.
h) Kaş Belediye Başkanlığının 10.11.2016 tarih ve E.10381 savılt vazısı.

İlgi (a) tarih ve sayılı yazı ile Antalya İli ,Kaş İlçesi, gavdır Mahallesi sınırlan içerisinde hulunan 

.143 ada 76.82.89.70 ve 133 parseller üzerinde Eğitim Tesisi amaçlı imar planı vat?ımı planlanmakta olduğu 

söz konusu parsellerin ayn ayn değerlendirilerek tarım dışı amaçlı kullanımının uygun olup olmadığının ve 

imar planı yapımına esas Kurum görüşümüz talep edilmiş, ilgi (b) tarih ve sayılı yazıda Antalya İli, Kaş 

İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 143 ada 76,82,89,70 ve 133 parsellere ait kadastral harita, 

CD içerisinde sayısal verileri ve son üç ay içerisinde alınmış Tapu Müdüriüğü veya teknik personellerinizce 

onaylı mülkiyet durumunu gösterir belgelerin Müdüriüğümüze gönderilmesi/bildirilmesi istenmiştir.

İlgi (c) ve ilgi (ç) tarih ve sayılı yazımızda, Tanm Arazilerinin Ilorunması, Kuılanıiması ve Arazi 

Toplulaştınnasına İlişkin Tüzüğün 7. Maddesinin 2. Bendine istinaden DSİ ve Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı’na söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak kurum görüşlerini bildirmeleri istenmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ilgi (d) tarih ve sayılı 

yazılarında taşmmazlann sulama, drenaj, toprak muhafaza v.b planlama ve uygulama projeleri kapsamında 

bulunmadığını, üzerinde bugüne kadar yapılmış yerüstü ve yeraltı sularına ait sulama tesisleri ile drenaj, 

toprak muhafaza ve benzeri konulara ait herhangi bir Tanmsal Altyapı Tesislerinin mevcut olmadığını ve bu 

sahada aynı konularda planlanmış herhangi bir proje çahşmalannm bulunmadığını biİdinnişlerdir.DSİ 13. 

Bölge Müdürlüğü’nün ilgi ( e ) tarih ve sayılı yazılarında, söz konusu taşınmazlann idarelerine ait mevcut ve 
mutasavver projeleri kapsamında olmadığını bildinnişlerdir.

İlgi (f) tarih ve sayılı yazı ile Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırian içerisinde bulunan 

143 ada 76,82,89,70 ve 133 parseller üzerinde Eğitim Tesisi amaçlı imar planı yapımına ilişkin talep sadece 

143 ada 89 parselde Endüstri Meslek Lisesi alanı düzenlemek üzere imar planı yapımı olarak revize edilmiş 

ve gerekli evraklar ekte sunularak kurum görüşümüz sorulmuştur.

İlgi (g ) tarih ve yazımızda,143 ada 89 parsel numaralı taşınmaz üzerine 1 adet betonarme su basmam 

yapılmak sureti ile izinsiz toprak bozulmasını gerçekleştiren kişilerin isim .kimlik numaraları ve açık 

adreslerini içeren bilgilerin ivedilikle müdürlüğümüze bildirilmesi istenmiştir.

İlgi(ğ) tarih ve sayılı yazı ile Antalya İli ,Kaş İlçesi ,Çavdır Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 

143 ada 89 parsel numaralı taşınmaz üzerinde tespit edilen betonarme su basmanı ile ilgili olarak 12/11/2012 

tarihinde yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun Kapsamında 30/03/2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerie 

beraber Kaş İlçesi içerisindeki köyler mahalle olarak Kaş Belediye Başkanlığı’na bağlandığı, söz konusu 

yapının eğitim tesisi amaçlı olarak 03/07/2005 tarihinden önce yapıldığı bildirilmiş olup; söz konusu yapının 

19.07.2005 tarihinden önce yapıldığı anlaşıldığından 5403 sayılı Kanun’un 21. Maddesi gereğince cezai 
işlem uygulanmayacaktır.

5403 sajalı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve 29.06.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Tanm Arazilerinin Korunması ve Kullanılması ve Arazi Toplulaştınimasına ilişkin 

Tüzük gereği tanm dışı kullanımı açısından görüş istenen arazide ve dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu 

hazırlanan Tanmsal Etüt Raporunun değerlendirilmesi neticesinde; Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi
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sınırlan içerisinde bulunan 149 ada 89 (toplam 3.653 m2) parsel numaralı Eğitim Tesisi amaçlı tanm dışı 

kullanımı talep edilen taşmmaz 5403 sayılı Toprak Koıuma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 3. maddesinin 

(ğ) bendinde tanımlanan özelliklere uyduğu için saha Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA) olarak 

değerlendirilmiştir.
Gıda Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 22.09.2016 tarih ve 

3941 sayılı yazılarında; "  5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 10.10.2013 tarih ve 

3638 sayılı uygulama talimatının, 11.3 maddesinde “....Tüzüğün 8. Maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan her 

ölçekteki imar planlan ifadesi plan yapma yetkisine haiz kamu kurumlan tarafından yapılan çevre düzeni, 

naznn imar, uygulama imar, ilave imar ve revizyon (tadilat) imar planlarını kapsamaktadır. Münferit 

müracaatlar ise, aynı tüzüğün 9 uncu maddesi kapsamında değerlendirilecektir.*’ Bu kapsamda; gerçek ve 

tüzel kişiler tarafından planlayıcı kuruluşlar kanalıyla ¡1 Müdürlüklerine intikal eden münferit taleplerin, İl 

Müdürlüklerince yapılan etüt sonucu arazinin Kuru Marjinal Tarım Arazisi olması durumunda kamu yararı 

belgesi alınmaksızın ve Toprak Koruma Kurulunda görüşülmeden Tüzüğün 9 uncu maddesi kapsamında 
(valilik, il müdürlüğü) tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.5403 sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 13 maddesinde Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili 

tarım arazileri ile sulu tanm arazileri dışında kalan tanm arazileri; toprak koruma projelerine uyulması kaydı 

ile valilikler tarafından tanm dışı kullanımlara tahsis edilebilir." Hükmü gereğince ve aynı zamanda Tanm 

arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştınlmasına İlişkin Tüzük’ün 9. Maddesi gereğince 

yapılan değerlendirme sonucunda mevzi imar planı (Îlgi(h) tarih ve sayılı yazı ile Antalya İli, Kaş 

İlçesi,Çavdır Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 143 ada 89 parsel numaralı Eğitim Tesisi amaçlı imar 

planı yapımı planlanan bölgede ve yakın çevresinde uygulama imar planı bulunmadığı bildirilmiştir.) 

yapılmak istenen söz konusu Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 143 ada 89 

parsel numaralı 3.653 ha. Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA)’ nin çevre araziler ile tarımsal kullanım 

bütünlüğü bozmaması ve çevresindeki araziler ile benzer arazi özelliklerini taşıması hasebiyle toprak koruma 

projesi istenmemiş olup; tanm dışı amaçla kullanımı Toprak Koruma Kurulu gündemine alınmadan, 5403 

sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. Maddesi gereği Tarım Dışı Amaçlı kullanımı 

uygun görülmüştür.

Verilen Tanm Dışı Kullanım izni "Eğitim Tesisi” amaçlı tanm dışı kullanım için geçerli olup, bu 

amaç dışında her türlü tanm dışı amaçlı kullanım için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

ve Bakanlığımızın diğer mevzuatlan kapsamında tekrar yasal izin için başvuruda bulunulmalıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Eki; Etüt Raporu (4 Sayfa)
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L G E N E L  D U R U M

1-Etüd T arih i ; 20.09.2016

2-FaaIiyetin amacı : Tarım Dışı Kullamm İzni

3-FaaIiyet sahibi : Kaş Belediye Başkanlığı

4-Arazinin Yeri : Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi 143 ada 89 nolu parsel

5-Alanı ( H a . ) : 3,653 ha (3.653 m2)

6-Yer. yer. Uzk. : Yerleşim yeri bitişiği.

7-YıIlık Yağış O rt. : 906,4 mm

8-Yılhk S ıcaklık O r t  : 20,2 C

L L A raz in in  Yeri ve A lanı

Tarımsal Etüt raporu istenen arazi Antalya ili,Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırlan içerisinde 

bulunan 143 ada 89 numaralı parseldir. Müracaat konusu taşınmazın doğusu yol, diğer yönleri benzer 

özellikte tanm arazileri ve örtüaltı tanmı yapılan araziler ile çevrilidir

Etüdü yapılan 143 ada 89 numaralı parselin yüzölçümü tapu kayıtlanna göre 3.653 m2

(üçbinaltıyüzelliüçmetrekare) olup; tapu kayıtlannda vasfı “tarla”dır.

L2 .E tüdün  Amacı

Bu tanmsal etüt raporu, yukanda yeri ve alanı belirtilen parselde “Eğitim Tesisi amaçlı imar p lan f’ 

yapılabilmesi için Kaş Belediye Bşk’mn 20.09.2016 tarih ve E.8269 sayılı yazılanna istinaden 5403 sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım ı Kanunu ile bu Kanuna bağlı çıkanlan ilgili mevzuatlar ve tanımlar 

dikkate alınarak Toprak ve Arazi Sınıflaması Teknik Talimatına göre Müdürlüğümüz teknik personelleri 

tarafından 20.09.2016 tarihinde mahallinde inceleme yapılarak hazırlanmıştır.

2 .A R A Z Î Ö Z E L L İK L E R İ

Etüdü yapılan arazinin bulunduğu Kaş İlçesinde yıllık ortalama yağış 906,4 mm ve sıcaklık 20,2 

dir. Akdeniz iklim i hüküm sürer. En sıcak ay ortalaması 34-45 °C, en soğuk ay ortalaması 8-10 °C dir. En 

fazla yağış kışın, en az yağış yazın düşer. Kışın görülen yağışlar cephese! kökenlidir.

Söz konusu arazi düz düze yakın ve hafif eğime sahip (%  2-4), sığ toprak derinliğinde (20-30 cm),

orta geçirgenlikte, orta bünyeli ( tınlı yapıda) toprak yapısına sahiptir. Söz konusu arazinin yüzeyinde ve 

profilinde T3 düzeyinde (taşlı) taşlılık problemi mevcuttur ve yer yer ana kaya yüzeydedir. Taşınmazın 

muhtelif yerlerinde çalılık makilik alanlar mevcuttur. Taşınmazın, sığ toprak, ana kayanın yüzeyde olması 

ve taşlılık gibi tanmsal üretimi kısıtlayıcı faktörierinin bulunması nedeniyle arazi K uru  M a r jin a l Tarım  

Arazisi olarak değerlendirilmiştir.

3 .A R A Z İN İN  K U L L A N IM  ŞEK L İ

Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırlan içerisindeki söz konusu taşınmazda bulunan sığ 

toprak, ana kayanın yüzeyde olması ve taşlılık problemleri sebebiyle her hangi bir tanmsal faaliyet 

yapılmamaktadır. Bu olumsuz toprak ve topoğrafik özellikleri sebebiyle, söz konusu alanda yapılacak 

herhangi bir tanmsal faaliyet sonucunda yöre ortalamasında ürün alınamayacağı kanaatine varılmıştır.

DSİ’nin 13.Bölge Müdürlüğünün 25.10.2016 tarihli ve 701985 sayılı yazılannda sÖz konusu 

parselin idarelerine ait sulama, drenaj, toprak muhafaza ve benzeri planlama ve uygulama projeleri 

kapsamında olmadığını bildirmişlerdir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tanmsal Yapılar ve Sulama 

Şube M üdürlüğü’nün 29.09.2016 tarih ve 737-1589-40039 sayılı yazılarında söz konusu taşınmazın 

sulama, drenaj, toprak muhafaza v.b planlama ve uygulama projeleri kapsamında bulunmadığını, üzerinde 

bugüne kadar yapılmış yerüstü ve yeraltı sularına ait sulama tesisleri ile drenaj, toprak muhafaza ve benzeri 

konulara ait herhangi bir Tanmsal Altyapı Tesislerinin mevcut olmadığını ve bu sahada aynı konularda 

planlanmış herhangi bir proje çalışmaiannın bulunmadığını bildirmişlerdir.

Etüt tarihinde söz konusu tanm dışı kullanımı talep edilen parsel içerisinde bulunan 1 adet 

betonarme su basmanı yapılmak suretiyle doğal yapısının bozulduğu görülmüş olup; söz konusu yapılann 

dosya ekinde sunulan evrakların incelenmesi neticesinde 19.07.2005 tarihinden önce yapıldığı anlaşılmış
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olup; 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım ı Kanunu’nun 21. Maddesi kapsamında ceza işlem 

uygulanmayacaktır.

Müdürlüğümüz Mera Birimi teknik personellerince yapılan incelemede talep edilen alan içerisinde 

bulunan taşınmazlann 4342 sayılı Mera Kanununa tabi oldukları ile ilgili bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. 

İmar planı aşamasında söz konusu alan içerisinde Mera Kanununa tabi alan saptanması halinde bu alanlann 

4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu saha 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 3573 sayılı Zeytinciliğinin İslahı ve 

Yabanilerinin Aşılattıniması hakkındaki kanun kapsamında olan alanlardan değildir.

4 .SO N U Ç V E  Ö N E R İL E R

4 .LA raz in in  yöre için önemi

Talep edilen taşınmazın toprak ve topoğrafik özellikleri dikkate alındığında, ana kayanın yüzeyde 

olması, sığ toprak ve taşlılık gibi tarımsal üretimi kısıtlayıcı faktörlerin bulunması nedeniyle, taşınmaz 

tanmsal üretim için önem arz etmeyen arazilerdendir.

4.2.Tarımsal Icullanım bütün lüğü:

Söz konusu alanda “Eğitim Tesisi” Amaçlı imar planı yapılması durumunda söz konusu alanın 

sınıfı, çevre arazilerle olan ilişkileri ve yapılacak faaliyetin içeriği de dikkate alındığında, söz konusu alanın 

tanm dışı amaçla kullanımına izin verilmesi halinde tarımsal ku llan ım  b ü tün lüğü  bozulmayacaktır.

4.3.A lternatif a lan lann  olup olmadığı:

Söz konusu taşınmazın Kuru Marjinal Tarım Arazisi olması ve çevresindeki arazilerin de benzer 

özelliklerde tanm  arazileri olması sebebiyle alternatif alan bulunmamaktadır.

4.4.Etüdü yapılan alanın sınıfı:

Söz konusu taşınmazlar, toprak ve topoğrafik özellikleri göz önüne alındığında K u ru  M ar jin a l 

Tarım  Arazisi olarak değerlendirilmiştir.

4.5.Toprak Korum a Projesinin Gerekli O lup  O lm adığ ı;

Söz konusu taşınmaz doğusunun yol olması ve taşınmaz üzerinde “Eğitim Tesisi” Amaçh imar 

planı yapılması çevresinde bulunan tanm arazileri ile uygun mesafede koruma bandı bırakılacağından 

Toprak Koruma Projesine ihtiyaç duyulmayacaktır.

4.6.Sonuç:

Antalya İli,Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 143 ada 89 parsel numaralı 

taşınmaz K uru  M ar jin a l Tarım  Arazisidir.Etüt tarihinde söz konusu tarım dışı kullanımı talep edilen 

parsel içerisinde bulunan 1 adet betonarme su basmanı yapılmak suretiyle doğal yapısının bozulduğu 

görülmüş olup; söz konusu yapılann dosya ekinde sunulan evrakların incelenmesi neticesinde 19.07.2005 

tarihinden önce yapıldığı anlaşıldığından; 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 21. 

Maddesi kapsamında ceza işlem uygulanmayacaktır.

Gıda Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı Tanm Reformu Genel Müdürlüğü’nün 22.09.2016 tarih ve 

3941 sayılı yazılannda; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 10.10.2013 tarih ve 

3638 sayılı uygulama talimatının, 11.3 maddesinde “ ....Tüzüğün 8. Maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan 

her ölçekteki imar planları ifadesi plan yapma yetkisine haiz kamu kurumlan tarafından yapılan çevre 

düzeni, nazım imar, uygulama imar, ilave imar ve revizyon (tadilat) imar planlannı kapsamaktadır. 

Münferit müracaatlar ise, aynı tüzüğün 9 uncu maddesi kapsamında değerlendirilecektir.” Bu kapsamda; 

gerçek ve tüzel kişiler tarafından planlayıcı kuruluşlar kanalıyla İl Müdürlüklerine intikal eden münferit 

taleplerin, İl Müdürlüklerince yapılan etüt sonucu arazinin Kuru Marjinal Tanm Arazisi olması durumunda 

kamu yaran belgesi alınmaksızın ve Toprak Koruma Kurulunda görüşülmeden Tüzüğün 9 uncu maddesi 

kapsamında (valilik, il müdürlüğü) tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.5403 sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 13 maddesinde "  Mutlak tanm arazileri, özel ürün 

arazileri, dikili tanm arazileri ile sulu tanm arazileri dışında kalan tarım arazileri; toprak koruma projelerine 

uyulması kaydı ile valilikler tarafından tanm dışı kullanımlara tahsis edilebilir.”  Hükmü gereğince ve aynı
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zamanda Tanm arazilerinin Komnması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştınlmasma İlişkin Tüzük'ün 9. 

Maddesi gereğince yapılan değerlendirme sonucunda mevzi im ar p lan ı yapılmak istenen söz konusu 

Antalya îli,Kaş îlçesi,Çavdır Malıallesi smırlan içerisinde bulunan 143 ada 89 parsel numaralı 3.653 ha. 

K u ru  M ar jin a l Tarım  Arazisi (K T A )’ nin çevre araziler ile tarımsal kullanım bütünlüğü bozmaması ve 

çevresindeki araziler ile benzer arazi özelliklerini taşıması sebebiyle toprak koruma projesi istenmemiş 

olup; tanm dışı amaçla kullanım ı Toprak Koruma Kurulu gündemine ahnmadan, 5403 sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanım ı Kanununun 13. Maddesi gereği Tarım  Dışı Am açlı ku llanım ı uygun 

görülm üştür.

Verilen Tanm Dışı Kullanım izni “Eğitim Tesisi” amaçlı tanm dışı kullanım için geçerli olup, bu 

amaç dışında her türlü tanm dışı amaçlı kullanım için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanunu ve Bakanlığım ızın diğer mevzuatlan kapsamında tekrar yasal izin için başvuruda bulunulmalıdır.

Antalya İli,Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 143 ada 89 parsel numaralı 

taşınmaz K uru  M arjin a l Tarım  Arazisidir.

E tüdü  Yapan lar

Kontro l Edenş^

Şerife A X S O Y  

Şube Müdürü

EkJer:

1. 1/25000 Ölçekli harita

2. Google Görüntüsü

3. Fotoğraf (2 sayfa)

Adres: Sedir Mah. Vatan Bulvan 07040 ANTALYA

Tel :242.345 28 20-21-22 Faks: 242.346 67 80

VVeb: www.antalya-tarim.gov.tr

Sayfa 3/3

http://www.antalya-tarim.gov.tr


T.C.

ORM A N  VE SU İŞLERİ BAKANLIĞ I 

Devlet Su İşleri Gene! M üdürlüğü 13. Bölge M üdürlüğü

Sayı ; 89404551-754-708021 

Konu İmar İşleri
27.10.2016

KAŞ BELEDİYE BA ŞK AN LIĞ I İM A R  VE ŞEH İRC İL İK  M Ü DÜ RLÜ ĞÜ

KAŞ/ANTALYA

İlgi 19.08.2016 tarihli ve 7664 sayılı yazınız.

Antalya İli Kaş İlçesi Çavdır Mahallesi 143 ada 76. 82. 89. 70 ve 133 parsellerde 

Eğitini Tesisi amaçlı imar planı istendiği belirtilerek Kurumumuz görüşü islenmekledir.

Antalya İli Kaş İlçesi Çavdır Mahallesi 143 ada 76. 82. 89, 70 ve 133 parsellerin 

bulunduğu saha mevcut ve mutasavver projelerimiz dışında kalmakta olup, söz konusu 

parsellerde imar uygulaması yapılmasında Kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır. 

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Nazif KÖK 

Bölge Müdürü a. 

Bölge Müdür Yardımcısı

EK /EKLER :

1-1/25 000 Ölçekli Harita

)k

G E L E N  g V R A K

G»;.atg» Tarih;
-- ■p.3 Ii5w iU IJ

ı
i
i

- - - - - - — 7

1 /

B u be ige, 5070 sayılı E lektron ik  İm za K anununun  5. M addesi geregınce gü ve n li e lek tron ik  imza ile  im zalanm ıştır. 
O rjina l e lek tron ik  be lge  ad res i: 'h ttp s ://ev rakdo a ru la .ds i.go v .tr ' D oğrulam a K odu : ABVM-\/VKW9-SC68-655

Adres ; DSİ 13. Bölge Müdürlüeü Barış Mah. Halide l-idip A d n a r C ad. 07098 
A N T A L Y A
leleJbn : (242) 331 16 16 Belgegever ( i  a \)  :(2 4 2 )3 3 l !(> 14 lle k lro n ik  A ğ  ; 
\ \v \u  ,ds i.go\.ir

Bilgi Icin:

Sü leym an  ( jÖ N lU .K IR M A /
B aşm ühend is

le ic fo n  ; 0242 33 ! 16 16

e-posla : s g o n u lk im ıa /«  dsi.go\ .tr

https://evrakdoarula.dsi.gov.tr'
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Sayı

Konu

T.C.

ANTALYA B.ŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GEN EL M ÜDÜRLÜĞÜ 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

5 • • 1 i

EXP02D16

41448499-045.01-

Îmar Planına Esas Kurum Görüşü

A N T A -Y A  SU V E  A T IK S U  İD A R E S İ 

HaV2d K o uım a Kontrol u te  M ûduilü  ıı

D6598299222 

31264 - 09 /09 /2016KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

îmar ve Şehircilik Müdürlüğüne

İlgi ; 19 08/2016 tarih ve i4000978-310.01.03-ti.7664 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda. Antalya İli. Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 143 ada 76.82.89,70 

ve 133 parseller üzerinde idaremizce Eğitim Tesisi amaçlı imar planı yapımı planlanmakta olup: Kurum 

Görüşümüz istenmiştir.
Kurumumuzun 17/08/2015-30334 larih ve sayıh Genel Müdürlük Makam Olur'u ile görevlendirilen 

Kurum Görüş Komisyonu'nun 09/09/2016-434 tarih ve sayıh raporuna istinaden;
AntaKa İli, Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırlan içerisinde yer alan 143 ada 76. 82. 89. 70 ve 133 no.lu parseller 

üzerine yapılması planlanan "Eğitini Tesisi" faaliyetine ilişkin çalışmalarda.

İnceleme sahası içerisinde(Ek-1);
-"^u Kirliliği Konfrulıi Yönetmeliği". "Yera/nsulannm Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 

Yöneimeük". "İçme Suvu Temin Edilen Akifer vv Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında 

Tebliğ" ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nün "Su Havzaları Koruma ve Kontrol 

Yonelmeliği"nĞc belirtilen hükümlere uyulmalıdır.

- Akifer verimini negatif etkileyecek faaliyetler yapılmamalıdır.

- Kirlilik riski taşıyacak hiçbir sıvı ve katı atık ahcı enamlara bırakılmamalıdır.

- Sızdırmazhk tam olarak sağlanmalıdır.
- Evsel nitelikli atıksuların sızdırmaz özellikli fosseptikte toplanarak vidanjör vasıtasıyla atıksu arıtma tesisine 

taşınmalıdır.
- Ayrıca katı atıklar için de gerekli tüm önlemlerin alınarak uygun şekilde bertaraf edilmesi, veraltısuyu 

kaynaklarında kirlilik riski oluşturmaması sağlanmalıdır.
lüm  risklerin hassasiyetle değerlendirilmesi, yukarıdaki hususlara ve mevzuat hükümlerine uyulması 

şartıyla, inceleme sahasında yapılacak olan çalışma Kurumumuz açısından uygundur.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim TUNCER 

Genel Müdür a. 

Genel Müdür Yardımcısı 

e-imzah.

Ek ;

1- Görüş istenen alana Koordinatlı Kroki

2- Görüş istenen alana ait Google Earth görüntüsü

ĞF.LCN EVRAK 

t

E-j belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Adres: Fabrikalar M ah Oum lupm ar Bulvarı N o 3 .\NT.\I A \

Tel ; 0242 310 12 00- 1883 Kaks ; 024: 310 1201

K-posla : lacın celık ı; asal ııo\ ir

A vnntılı bilgi için ir t ib a l: l  AÇIN ÇE l.lK

t ie k t r o n ik  . \ ğ  : asal gov ır
l- in k  : l- \ r a k  D tie ruia m a -  l-.vrak ( io n ın tu le m c
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AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM  ANONİM ŞİRKETİ
Tesis Müdürlüğü 

İnşaat ve Kamulaştırma Yöneticiliği

liiM

Sayı : -26550 

Konu; Kurum görüşü hk.
20/09/2016

KAŞ B E L E D İY E  B A ŞK A N L IĞ I

İlgi: 23/08/2016 tarihli ve 7664 sayı ile kurum kayıtlarına giren evrak

İlgi yazıda Antalya İli Kaş îlçcsi Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 143 ada 

76. 82. 89, 70 ve 133 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yapılması planlanan Eğitim Tesisi 

Amaçlı imar planı hakkında kurum görüşü talep edilmektedir.

Söz konusu Eğitim Tesisi Amaçlı yapılması planlanan imar planında 1 adet yola 

cepheli 6.00x13.00 ebatlarında çekme payları hariç trafo yeri ayrılması durumunda Şirketimizce 

herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Gereğini arz ederiz.

Okul

Yatırım veXVvGe Direktörü

aeLEN EVRAK

Geldlçji Ta»‘iS. 17 Eyii'i 231S
No

i o o n
Kısım

l''

G ö k su  M ah .A sp c n d o s  B u lv a n  D em o kras i K av ş . 07260 .\N'T.ALVA K  u r u m la r  V .D .:0210470544  

A y r m t ı l ı  b ilg i iç in  ir i t b a t .............. T e le fon : (0 .24 2 )3 39  55 55 Fax : (0 .242) 339 22 22



AFAD
T.C.

A N T A LYA  V A L İL İĞ İ 

İl Afet ve Acil Durum  M üdürlüğü

Sayı :74014283 /|0 .00 /J2C ^ / 

Konu : Kurum görüşü.

KAŞ B E LE D İY E  B A ŞK A N L IĞ IN A

(îmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

’ e 
•  •

)(
EXPO

O 9 İM  2016

İİ2 İ : 19.08.2016 tarih ve E.7664 savılı vazmız ve eki.

İlgide kayıtlı yazmızla. Kaş İlçesi Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 143 Ada 70. 

76. 82, 89 ve 133 numaralı parseller üzerinde Eğitim Tesisi amaçlı imar planı yapılması planlandığı 

belirtilerek. İmar Planı yapımına esas olmak üzere Kurum görüşümüz istenilmektedir.

Bu kapsamda 143 Ada 70, 76, 82. 89 ve 133 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu bölge 

için Kurumumuz arşivinde yapılan incelemelerde ilgili alana ait 7269 Sayılı Umumi Hayata 

Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun uyarınca, 

herhaniii bir "Afete Maruz Bölge"' karan bulunmadığı görülmüştür. Söz konusu alanda, ilgili kanun 

gereüi hazırlanıp onaylanacak olan .leoloJik-Jeoteknik Etüt Raporunun yapımı aşamasmda bölgenin 

afetsclliği ile ilgili konulara dikkat edilerek afet riskinin titizlikle incelenmesi ve gerekli 

mühendislik önlemlerinin alınması tarafımızca önerilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

IIJR« 

İl Müdürü

___

g s l e n  e v r a

Geidlâı Tarih:

î No
I _

î KiSîn

l - v 7 v

J.9
' f

BahveiievlerMah.TeomanpaşaCad, 141 Sok,No.l9 07050 ANTALYA Ayrıntılı bilgi için :C.DOST 

Tel. ; 0242-243 02 55-56 Faks:0242-247 19 27
e-posla: in fo^Â 'a ıH a lvaa fe tac il.aov.tr E le k tro n ik  Ağ: vv^vı^nlalvaaietaciLgov j r



ELEKTRİK ÜRETİM AŞ GENEL MÜDÜRLÜ 
Hidrolik Santrallar Dairesi Başkanlığı

Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü

C90MH

Sayı : 60621637 - 754 - E.42988 

Konu : İmar Planı İşleri

02.09,2016

İlgi

KAŞ BELEDİYE BAŞKAN LIĞ I 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

ANTALYA

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 19/08/2016 tarihli 14000978 - 754 - 7664 sayılı 

yazısı.

Bahse konu yazınızda Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi, 143 ada, 76,82, 89, 70 ve 133 

no’lu parseller üzerinde Eğitim Tesisi kurulabilmesi amaçlı imar planı çalışmalarına 

ilişkin kurum görüşü istenmektedir.

İlgideki yazınıza konu imar planı çalışması yapılacak alanın İşletme Müdürlüğümüz 

uhdesindeki tesislerle bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Alı Oktav U YSAL 

İşletme Müdür Yardımcısı V.

A li KOCABAŞ 

İşletme Müdürü

/  GELEN gVRAK
¿Gfiküğĵ Tarih;
No \
KısıiP ^

1 Gereği /

"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenii elektronik imza i!
PK 375 07050 K epez/AN T ALYA  

Telefon: 02422211400 F aks:(0  242)22153 47 C\

Aynniılı Bilgi İçin Demet ÇOBA N  - Veri Kayıt Operaıöriı E-mail demet a>ban;ıi!euas gov tr

Evrak bilgisine hııp//212.I75 99 49 8090/default.aspx adresinden. "umıy%vıFD7CB6'’ DYS No

enşebilirsmız C|VrirjFD7CB6
ve evrak tarihi ite

1/1



TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 

19.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA)
Tesis Ve Kontrol Müdürlüğü

T E IA Ş

Scmıa<e '  M ılm  İ, 

\cigi I I  llfiK 

v«ıgı V .

VUJ <1»' I6UMI

Sayı : 42500675-754-E.326609 

Konu : Kaş İlçesi, Çavdır Mah. İmar Planına Esas 

Kurum Görüşü

06.09.2016

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

İlgi 19,08.2016 tarihli ve 35742720-7664 sayılı yazınız.

İlgi yazıda; Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi smırlan içerisinde bulunan 143 ada, 76, 82, 

89, 70 ve 133 numaralı parsellerde "Eğitim Tesisi" kullanımı amaçh imar çalışmaîarma esas kurum 

görüşümüz istenmektedir.

îlgi yazı eki 1/25.000 ölçekli haritada işaretli sahaya isabet eden, Teşekkülümüze ait mevcut bir 

"Enerji İletim Hattı" bulunmamaktadır.

Planlama sahasında mevcut olmayan ve Ulusal İletim Sistemi Master Planında yer almakla 

birlikte, henüz güzergâh seçimi yapılmayan projelerimizle ilgili olarak ise, güzergâh yer seçimi işlemleri 

tamamlandığında ve ilgi yazı konusu planlama sahası içine isabet edecek şekilde bir tesisimiz gündeme 

geldiği takdirde, buna yönelik plan veya imar plam tadilatları için gerekli müracaatlar Belediyenize 

yapılacaktır.

Gereğini rica ederiz.

Halil ALAÇAM 

Bölge Müdür Yardımcısı

Behcet TUFAN 

Bölge Müdürü

G ELEN  EVRAK

Geldiği Tarih: ü li tyiüi 2015

No
 ̂ 9 6 0 9

Kisım
1 y ^ r j

Gereği

----------- ------

Not: 5Q70 sasılı elokıronik im / ü ka»uııu ^■‘'̂ ••‘gı bu belge clcktn in ik ım /a lic im /uiaıım ışiır.

E\Tak D o jiid a n ia  Kodu R K L Q V F L V E O T R X A Z O D D X F  E%Tak Takıp Adresi hrtps.''www lu rk ije.go v.irtoas-ebys
Adres: Fabrikalar M h. 3051 Sk. PK:218 K epez/AN T ALYA Bilgi için Serhat AKSU

Telefon; O (242) 346 50 55 Faks: O (242) 345 49 00 Şehir Plancısı

Elektronik A ğ: www.teias.gov.tr Telefon N o:{242)346 50 55-1808

http://www.teias.gov.tr


A N T A L Y A  U. S A Û U K  M C D Ü R I-C Ğ C ' -A N T A t \A  
V A T IR D ^ A R  B C R O S V  
05 09 2016 11:06 -  34215625 -  7Î 9 -  E,-W2

u
T.C.

ANTAİ YA V A L İL İĞ İ 

İl Sağlık M üdürlüğü

000293969^6
mili

Sayı ; 34215625-769

Konu : Kurum Görüşü (Kaş 143 Ada)

KAŞ B E L E D İY E  B A ŞK A N L IĞ IN A  

(İm ar vc Şchircilik M üdüriüğü ) 

ANTALYA

İlgi 9/08/2016 larilıli ve 12394646-7664 sayılı yazı

İlgi sayılı yazınız ile İlimiz Kaş İlçesi Çavdır Mahallesi 143 Ada 70-76-82-89-133 

Parseller kayıtlı taşınmazlar üzerine Eğitim Tesisi amaçh iınar planı yapılacağı bildirilmiş olup, 

plana esas kurum görüşünün bildirilmesi islenmektedir.

Söz konusu taşınmazlar Müdürlüğümüzün herhangi bir yatırım ve projeleri 

kapsamında bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

G ELEN  EV RA K

Geldiği Tarih: 0 8 Eylül 2ülb

No

Kısım

Gereği

e-imzalıdır 

Dr. Ünal HÜLÜR 

Vali a.

İl Sağlık Müdürü

II Sağ lık  M üd ür lüğü  Y a tın m la r  Bürosu 

Faks \o-

e-Posla;sjbel.sîin!il (ftsııglik-gov.ir İnt.Adresi; 228 48 48-i 141

Hvrakın elckironik im zalı suretine http://e-belge.saglik.gov ır adresinden ÜOrn5b2-c.SOr-4d3‘>-81be-cdfc69uri7fa kodu ile erişebilirsiniz, 

Bu  belge 5Ü70 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik in u a  ile inızalaıım ısiır.

R ilg ı is;ııı;Sibel ŞA \ l.I 

U n v an :n i.F .K T R O N ÎK  M Ü H E N ’D İS İ 

Telefon No:

http://e-belge.saglik.gov


T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

13. Bölge Müdürlüğü

Sayı : 10097279- 754 / E.208502 

Konu : Kurum Görüşü

29.08.2016

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

Atatürk Cd. No: 18 

07580 Kaş/ANTALYA

İlgi: 19/08/2016 tarihli ve 7664 sayılı yazmız.

Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi smırlan içerisinde bulunan 143 ada 76. 82, 

89. 70. 133 parseller üzerinde Eğitim Tesisi amaçlı imar planı talebi incelenmiştir.

İlgili alan, mevcut ve tasarlanan yol güzergâhlarımız dışmda kaldığı için Eğitim 

Tesisi amaçlı imar planı yapılmasmda Bölge Müdürlüğümüzce sakınca yoktur.

Bilgilerini rica ederim.

Ruhi ÖZGEN 

Bölge Müdürü a. 

Bölge Müdür Yrd.

] ■ g e le n  EVRAK

Geldiği Tarih.! ¿ İ Ç

: Gere?

"Bu İMİge. güvenii elektronik imza iie imzalanmıştır.''

h»p://wMH.kgm.gov.tr adresinden.*'rstj!2FQC150" D\'S No ve evrak tarihi ile erişebiliriniz.

Fabrikalar M ah Gazı Bulvarı 070W  KEPEZ / A N T A LY A

T ek fonN o  :242 320 70 00 

İnternet Adresi :www.kgm.gov.tr

*i».İL',udı«

Faks: 242 345 36 <İ9

Bilgi İçin . E rk in C E N G İ2 0 Ğ L U  

Büro ve Kayıt Memuru 

le l - Faks. 07431- 

e-posla : ecengızogiu'ŞJtgra.gov.tr

http://www.kgm.gov.tr


T C

Ç E V R E  VE Ş E H İR C İL İK  

B A K A N L IĞ I

Sayı :30219522-

Konıı: Kaş ilçesi. Çavdır Mahallesi 

143 ada Eğilim Tesisi imarplanı

T.C.

ANTALYA VALİLİĞİ 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C. Çevre  ve Şeh irc ilik  B akan lığ ı 

-\NT.\I.\ A Ç E >  R E  V E  Ş E H İR C İ l . İK  İL 

M l'D fR L C c C  - İ^L\R \ E PL.4NLA\L\I>.\N 

S O R U M U  S U B E  M f 'D ü R L İ 'Ğ İ  

18/10/20161)8:30 - 302I9522-J05.03.99-E.2«541

llillllllllillillllllllllllllllllllllllll 
.0»W133

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: 19.08.2016 larih ve E.7664 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri ile, İlimiz Kaş İlçesi. Çavdır Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 

143 ada 76, 82, 89, 70 ve 133 parseller üzerinde Eğitim Tesisi amaçlı İmar Planı çalışmasına esas 
kurumumuz görüşünün iletilmesi istenihnektedir.

Yazmız ekinde göndcnniş olduğunuz koordinat verilerine göre söz konusu alan; 383 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname Hükümlerinin uygulandığı 2872 sayılı Çevre Kanununun 9, Maddesine göre 

Bakanlar Kurulunca karara bağlanan Özel Çevre Koruma Bölgeleri. 2863 sayılı kanuna göre ilan edilen 
doğal sit sınırları ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa tabi alanlar dışında kalmaktadır.

Söz konusu faaliyete ÇED kapsamında görüş verilebilmesi için proje sahibi tarafından faaliyete 

başlamadan önce e-ÇED başvuru formunun doldurularak proje özeti (iş akım şeması, kapasite bilgileri, 

faaliyet alanının üzenne işlendiği 1/25.00Ü ölçekli topoğrafik harita, ÇED Yönetmeliği kapsamında 

alınmış belge vb.) ile birlikte İl Müdürlüpmüze (ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü) başvurulması 

gerekmekte olup bahse konu alanda yapılacak proje kapsamında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 

Su Kalitesine ilişkin Planlama esasları ve yasaklar başlığı altındaki hükümlere ce Suların Korunması ile 

ilgili esasların belirtildiği 4.maddedeki hükümlere uyulması, faaliyet kapsamında oluşacak atıksu ve diğer 

atıklann bertarafı konusunda ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli çevresel tedbirlenn alınması, 

ekolojik dengenin bozulmaması ve çevrenin korunmasına yönelik tedbirlere riayet edilmesi 
gerekmektedir.

Bakanlığımızca 27/08/2015 tarihinde onaylanan Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 

1100.000 ölçekli ÇDP değişikliği ile 5.3 maddesine Tlaniama bölgesindeki Büyükşehir Belediye 

sınırları içerisinde, bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı kanun hükmünde kararname ve 

büyükşehir belediyesi kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür." plan hükmü ilavesi 
yapılmıştır.

Bu hüküm kapsamında yürütülecek uyugulamlarla ilgili Bakanlığımızca açıklama getirilmiş 

olup; buna göre söz konusu alanda plan yapım amacı doğrultusunda ilgili 5.22.. 5.35.. 5.37. 

nıaddclcnnde yer alan plan hükümlerine, ilgili genel hükümlere ve pian açıklama raporuna bağlı 

kalınması gerekmekte olup plan paftalarında yapılacak olası değişiklikler Büyükşehir Belediyesince 

yapılabileceğinden Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 

kapsamındaki görüşlerin Büyükşehir Belediyesinin ilgili biriminden temin edilmesi gerekmektedir.

Planların hazırlanması sürecinde ise Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ nin “Mekânsal 

Planların Yapımına Dair Esaslar” başlıklı 4. Bölümünde ve “İmar Planlarına Dair Esaslar" başlıklı 7. 

Bölümünde yer alan hükümlere,2863 sayılı Kanuna. 3194 sayılı İmar Kanununa, 5491 sayılı Kanunla 

değişik 2872 sayılı Çevre Kanununa ve bu kanunlara istinaden çıkarılan yönetmelik hükümlerine uygun 

işlem yapılarak, Mer’ i mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü izinlerin alınması 
gerekmektedir.

Aynca; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 35. Maddesi ile “Mekânsal Planlann 

Bakanlığımıza Gönderilmesi. İncelenmesi ve Arşivlenmesi“’ konulu 2013/17 sayılı Genelgenin (c) bendi 

ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince; ilgili idarelerce yapılan her tür ve Ölçekteki mekânsal planlar ile 

bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişikliklerin incelenerek arşivlenmesi için İl Müdürlüğümüze 
gönderilmesi gerekmekledir.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Geldiği Tarih

No:

GELEN EVRAK

Kısım

I Gereği v * '

Tevfik ALTINAY 

İl Müdür V.

öitg! için:

----- ------------------------ ---------
Meltem M ah. Dunılup ınar Bulvan No;135 OTOJO-Muratpasa/.ANTALYA .. t ©

Bu belge 5070 'k ıh tt- «k l3 idM lU i>A ][â»ao iİBh ib .p?e  gfiskafiMâdATrflU lıta¿a ile

_  , . . .  c-mail: yıi3İva<a.csb-gov.ır web:hup:/W-ww.csb^ov.tr/iller/Anıa!va
tv r a k  levıdıne h ttp ://evrakdogru lam a.csb .gov .lr adresinden Belge Num.:302r9522.305.03.9V-E.2Ü541 ve B arkod Nuın.:8497133 bilgileriyle erişebilirsiniz.

http://evrakdogrulama.csb.gov.lr


TC.
ANTALYA VALİLİĞ İ 

Defterdarlık M illi Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğü

Sayı : 82600995-300-[4609-29l]-38551

Konu : İmar Planına Esas Kurum Görüşü
1/10/2016

KAŞ BELEDİYE BAŞK AN LIĞ INA  

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü))

İlgi : 19.08.2016 tarihli ve 7664 sayılı yazı.

İlçeniz, Çavdır Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan 143 ada 76, 82, 89, 70 ve 133 

parseller üzerinde Eğitim Tesisi amaçlı imar planı yapımı planlandığı belirtilerek, ilgi yazmız 

ekinde gönderilen smırlar dahilinde Eğitim Tesisi yapmak üzere. Uygulama İmar Planı 

yapılacağı belirtilerek, yapılacak imar Planına esas Kurum görüşümüzün bildirilmesi 

istenilmiştir.

Söz konusu planın Eğitim Tesisi amaçlı imar planı Defterdarlığımızca (Teknik Büro 

Koordinatörlüğü) incelenmiş olup, plan yapımında teknik olarak hata olmadığı fakat plana 

ilişkin taslak veya ayrıntılı açıklama raporu gönderilmediğinden plan askı aşamasında veya 

öncesinde hazırlanan taslak planın Defterdarlığımıza gönderilmesi halinde görüş 

verilebileceği belirtilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yılmaz YANGIN  

Vali a. 

Defterdar Yardımcısı V.

t > o
GELEN EVRAK

Geldiği Taritv

Nc

~fiereq'  ̂ L-- -----------

*Bu belge elektronik imzalıdır, İmzalı suretinin aslını gömıek için hllps7/c\ nıkdogrulama.muhasebal.i'o\ .ir 

adresine girerek (4U tI6d-CssxF l-UoW 19e-ro6CCB-XjieDRV9) kodunu yazınız.

I clclbn; Faks:

c-pusta: Hlcklronik A 6 :  \<-\vw,malive,ı;o\.tr

Bilgi iı;in:MUkerrwn V .W L 'Z  

Defterdarlık t ’zmanı 

Telel'on



T.C.

O RM A N  GENF.L M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü  
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü E X P O  O b

Sayı : 67480784-255.03-E.2173085

Konu : Çavdır Mahallesi İmar Planına Esas Kurum 

Görüşü (29-30/00)

05.10.2016

İlgi

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞ INA  

; \ 9.08.2016 tarih ve 35742720-7664 sayılı yazm ız..

Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi smırlan içerisinde 143 ada. 76, 82. 89. 70, 133 parsellerde 

eğitim amaçlı imar planı yapılacağmdan ilgi yazınızla imar planına esas Kumm görüşümüzün 

bildirilmesi istenmektedir.

Söz konusu parsellerden 143 ada, 70 ve 76 parsellerde imar planı yapılmasında 

Kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır. 143 ada, 82, 89 ve 133 parseller 6831 sayılı Orman 

Kanununun değişik 2. veya 2/B maddesi ile hazine adına orman smırlan dışına çıkartılan 

yerlerdendir. Bu parsellerle ilgili Malmüdürlüğünden görüş sonılması uygun olacakur.

Bilgilerinize rica ederim.

Ahmet GÜNEŞ 

Bölge Müdür Yardımcısı

vC-

GELEN EVRAK
Geldiği Tarih: I ! m
No
Kisım ' "vrak 50~C S :yı!ı Kanun

C ? \  '■ 'H. ı-rza land ığ t
\ .cJi-c.k Olunur , ,,/201

O 6 [«m / IS

S e lv a y İG ^ Ç  

Tekn is '
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‘ k ' n O İ f ^ c l -  M u ra tp a şa /A N T A L Y A

Telefon N o: 0 .242.3451448/213 B e lge  Geçc-r No;Ü,242, 

e-posta:cem alsak@ ügm .guv.tr internet aıircsi:
3451456
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