
4TiMAR VE BAYINDıRLIK KoMiSYoNU RAPoRU

İmar vc Bayındırlık Komisyonumu zun 2|.12.20|6 tarihinde yapmış olduğu toplantısında" Uygulama
imar planlannda uygulaıımakta olan, 2004 yılında onaylanan imar planlanna esas jeolojik-jeoteknik-jeofizik
etiidlerindeki "uygun olmayan alanlar" lejandı dışındaki, diğer alanlaıda da ilgili lejandlann uygulanması
konusu, dosyası incelendi, y,apılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 05.04.20l6 tarih, l48 sayılı karanyla; ..., revizyon imaı planlan yapılacak l96
ve 2749 hektarlık alaıılar içerisinde,6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Riskli Alanlar dışındaki sahalarda.
mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 2004 yılında onaylanaı imar planlarına csas jeolojik - jeoteknik -
jeofizik etiidlcrinde belirlenen yerleşime "u_,-gun olmayan alanlar" (UOA) da ; yapı yasagı getinlmesi. her

tiirlü imar çapı (durumu) vcrilmemesi, ifraz, tevhid vc parselas1,on i.zıi vcrilmemesi, İnşaat (yapı) ruhsatı

verilmemesi, bilgi amaçlı imar planı ömeği verilmesi, uygun görülmüştii. Söz konusu "uygun olmal,an
alanlar" (UOA)ın; bu alanlarda bulunan 2004 yılı öncesi ilgili jeolojik etiid lejand, koşullanrun iptal
cdilmeden, uygulama imar plarılarına aktanlarak uygulanması vğ "uygun olmayan alanlar" (UOA) dışında
jeolojik - jeoteknik _ jeofizik etiidlerinde belirlencn diğer lejand vc koşullarının uygulama imar planlarına
aktarılmaması , problemler oluşturabilecektir. 2004 yılında onaylanan jeolojik - jeoteknik - jeofizik
etüdlerinde; 200l yılınü onaylanan ,Maltope - 30 Ağustos - Ok Meydanr Müalleleri alanlannın imar
plarıına esas yerleşime uygunluk amaçlı (sondajlı) jeolojik ve jeoteknik etüdleri hariç tutulmuş olup, bu jeolo
jik jeoteknik etiidlerdeki koşullann aynen geçerli olması bclirtilmiştir. Ayıı zaınanda , Vefa (Yıldırım
Beyazıt) Müallesi, 590 ada" 22 nolu parscl alaıında 2013 ylında onaylanan ve Okmeydanı Mahallesinde
l70.984 mZlık alanda 20t5 yıIında onaylanan; imar planına esas jeolojik- jeoteknik etildler bulunmaktadır.

Söz konusu 2013 ve 2015 yıllannda onaylanan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etiidler de uygulama
imar planlarına aktanlmamıştır. Belediyc Meclisimizin 05.04.20l6 tari}r l48 saylı karanyla, aynı zamanda;

dalıa önce jcolojik-jeoteknik ettidleri yaptınlmayaıı, yenilenmcsi gereken ve Kale Bölgesindeki yerleşime

',uygun olmayan alanlar" (UOA) drşında, uygulama imar plaıında yapılaşma olacak alanlarda kalmakta
ikeı , 2004 yılında onaylanan jeolojik -.jeoteknik - jeofizik etiidlerde yerleşime '\ıygun olınayan alanlar"
(UoA) da kalan kilgelerde; idaremizcel imar planına esas jeolojik-jeoteknik etiidlcrin yaptrrrlması, uygun

görülmüştiı. Bu alanlarda imar planrna csas jeolojik-jeoteknik etiidlerin yaptınlması konusuyla ilgili
idaremizce ihale çalışmalan yapılmaktadır. Bu alanların bir kesiminin Riskli Alanlarla birleşik olduğu.

uygulama bütiınlüğü açısından önem arz eden Riskli Alanlarda onaylaıı,an jeolojik-jeoteknik etüdler sonucu

düzenlcnecek imar planlaıı - yapılaşma dokusu ile üale çalışması yapılan jeolojik-jeotekıik eüidleıin
yenilenmesiyle, bu bölgelerde gcnel değerlendirme yapılabileceği , Riskli Alanlarda imar planı ve Prqe
çalışmalarını n devam ettiği, görülmüştilr.

Yukanda açıklanan nedenlerle, Revizvon imar olanlan vaoılacak 196 ve 2749 hektarlık alanlar ile

Ilıca ve Yoncah uyqulama imar olanlannda: 6306 Saylı Kanun Kapsamrndaki Riskli Alanlar dıŞındaki

sahalarğ 2004 yılı sonrası onaylanıp uygulama imar planlarına aktanlaı jeolojik - jeoteknik eüd alanlar

haricinde; uygulama imar planlannda bulunaı dere yataklannda belirlenen lejandlar ve 1ukanda aÇıklanan

200l yılındİ 
-onaylanan 

etiidler dışındaki, diğer jeolojik ettid lcjand ve koşullannın iptal edilerek, 2004

yılındİ onaylanan imar planlarına esas jcolojik - jeoteknik jeofizik etiidlerdeki yerleşime uYgunluk

İrarit s,nda daha once aktanları"uygun olmayan alanlar" (UOA) dışındaki diğcr lejandlar ve bütün muhtemel

fül. lejandlannın da aktarılarak uygulanması, Vefa (Yıldınm Beyazıt) Mahallesindc 2013 ylllnda le
oİ.-eyaan, Mahallesinde 2015 yılında onaylarıan iınar planrna esas jeolojik- jeoteknik etiidlcrdeki

yerıeşİmc uygunluk haritasındaki İejandlann aktanlaıak ,ygrİun.^,, plan hükiimlerinc 'rnülg4 Afa İŞlen

b"n"İ vtatiİıti5nce 2004 yılında onaylarıan jeolojik jeotcknik - jcofizik etüdlerdeki, 2013 vc 2015

_vıllannda onoyıar,- r" ilgili diğer imar planına esas jeolojik- jeotcknik etüdlerdeki; koşul vc kriterlerinin ve

İıgiıi ."r^uİhııı.timlerinin uygulanması" hususlgnnın eklenerek işlemlerin yapılması, uygun görülmüŞtür.

Bilgilerinize aız ederiz.
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