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5. Genel Hükümler başlığı altında yer alan Plan hükmü değişikliğidir. 

                                                

“5.35.Bu plan ile belirlenen kararların yanı sıra ihtiyaç olması halinde güvenlik, sağlık, 

eğitim vb. sosyal donatı alanları, büyük kentsel yeşil alanlar, kent veya bölge/havza 

bütününe yönelik her türlü atık bertaraf tesisleri ve bunlarla entegre geri kazanım tesisleri, 

arıtma tesisleri, sosyal ve teknik alt yapı, belediye hizmet alanı, mezbaha ve otogar 

alanlarına ilişkin alt ölçekli planlar, ÇED Yönetmeliği kapsamında kalanlar için “ÇED 

Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının bulunması, ÇED Yönetmeliği kapsamı 

dışında olanlar için ise ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşlerinin olması kaydıyla bu 

planda değişikliğe gerek olmaksızın kurum ve kuruluşların görüşlerine uyularak ilgili 

idaresince hazırlanır ve onaylanır. Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına 

işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesisler/tesis alanları amacı dışında 

kullanılamazlar. 

Yakma veya düzenli depolarının yanı sıra fiziksel/kimyasal/biyolojik önişlem ünitelerini 

içeren entegre atık bertaraf veya geri kazanım tesislerinin yer seçiminde, atığın en yakın ve 

en uygun olan tesiste bertaraf edilmesi ilkesi çerçevesinde, bölgenin atık miktarı dikkate 

alınarak ilgili kurum ve kuruşların görüşü doğrultusunda tesisin yer seçimi belirlenir.” 

  

 

“5.72. Bu planda gösterilen enerji sulama altyapısı dışında bu planın onayından sonra 

D.S.İ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak baraj yatırımlarına ilişkin imar planları ilgili 

kurum ve kuruluşların uygun görüşü olması kaydı ile ilgili idaresince hazırlanır ve 

onaylanır. Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa 

gönderilir.” 

 

 

“5.36.Bu planda kentsel yerleşme alanları içinde kalan ve Toplu Konut İdaresine (TOKİ) 

tahsis edilmiş alanlarda TOKİ tarafından üretilecek toplu konut alanlarına, Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığınca yürütülen faaliyetlere, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna tabi alanlara ilişkin uygulamalara ve İller Bankası 

Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 6107 sayılı Kanun uyarınca yapılacak 

uygulamalara ilişkin başvurular, bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkeleri ve nüfus 

kabulleri ve çevre imar bütünlüğü çerçevesinde ilgili idaresince alt ölçekli planlarda 

değerlendirilir. Bu doğrultuda hazırlanacak alt ölçekli planlar sayısal ortamda veri 

tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir.” 
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“9.6.4. Planlama bölgesi bütününde, hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman 

mülkiyetinde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan alanlar, gerekli izinler ve 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile tahsis süresi dahilinde tahsis 

amacına uygun olarak kullanılabilir. Bu kapsamdaki alanlara ilişkin 20 hektardan büyük 

alanlar için bu planda gerekli değişiklik yapılır.” 

 

 

…“Bu kapsamdaki alansal büyüklüğü 20 hektardan büyük olmayacak kentsel yerleşme alan 

talepleri; konumu ve kullanım şekli dikkate alınarak, bu planın nüfus kabulleri aşılmamak 

kaydıyla, bu plan ile belirlenmiş olan alansal büyüklüklere ilave edilerek ilgili kurum ve kuruluş 

görüşleri doğrultusunda bu planın ilgili plan hükümleri çerçevesinde alt ölçekli planlarda ilgili 

idaresince değerlendirilebilir.”   

9.6. Orman Alanları başlığı altında yer alan Plan hükmü değişikliğidir. 

 

 

 

 

 

9.7. 2-B Alanları başlığı altında yer alan Plan hükmü değişikliğidir. 

 

 

 

 

 

9.39. Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı başlığı altında yer alan Plan hükmü 

değişikliğidir. 

 

“9.39  Bu planda gösterilenler dışında ihtiyaç olması halinde, en az 20 ha. olacak şekilde, ilgili 

kurum ve kuruluş görüşlerine bağlı kalınarak, İl Toprak Koruma Kurulu marifetiyle yer seçimi 

yapılabilir. Yer seçimi yapılan alanlara ilişkin bu planda gerekli düzenlemeler yapılır. Söz 

konusu tesisler/tesis alanları amacı dışında kullanılamazlar. 

Bu alanlar içerisinde; tarımsal amaçlı yapılar ile hububat, meyve ve sebze üretimi için 

uygun tarım alanları, sebze ve çiçek yetiştiriciliği için seralar, mantarcılık, hayvancılık ve et 

entegre tesisleri, otlaklar, tarımsal işletmeler, tarımsal ürün paketleme tesisleri, meyve işleme 

tesisleri, soğuk hava depoları, yem depoları, tarımsal işletmelerinin ön arıtma yada toplu arıtma 

tesisleri, organik atıkların geri dönüşüm tesisleri, hayvan klinikleri, kireçli ölü hayvan gömü 

çukurları, tarımsal araç-gereç parkları, tarımsal ürün pazarlama hizmetleri, ürün borsası, 

tarımsal eğitim merkezleri, tarımsal Ar-Ge ve laboratuvar alanları gibi Tarım ve Orman 

Bakanlığının bölge stratejisine uygun ve olumlu görüş verebileceği tesisler yer alacaktır, bunun 

dışındaki, tekstil, boya sanayi, metal veya plastik hammaddeleri kullanan vb kirletici sanayiye 

ve tarımsal ürünlerin doğrudan işlenmediği sanayi işletmelerine kesinlikle yer verilemeyecektir. 

Bu alandaki yapılanma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir. 

Bu alanlarda çalışanların ihtiyacına yönelik barınma amaçlı yapılar, sosyal ve kültürel 

donatı alanları, sağlık ve eğitim tesisleri, rekreasyon alanları, araştırma ve geliştirme birimleri, 

ürün toplama, depolama, saklama alanları, besicilikte kullanılacak yem üretim alanları, 

sütçülük, besicilik tesisleri gereksinimlere ve planlama ilkelerine uygun olarak yer alabilir. Bu 

alanlarda yer alacak yapı alan kullanımlarının yerleri, büyüklükleri ve yapı yoğunlukları imar 

planlarında belirlenecektir.” 
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9.33. Yenilenebilir Enerji Üretim Alanları: Bu alanlarda aşağıda düzenlenen yer 

seçimi kriterlerine uyulması ve Bakanlığın görüşünün alınması koşuluyla ilgili kurum ve 

kuruluşlardan alınan izinler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilecek lisans 

kapsamında, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan nazım ve uygulama 

imar planları, ilgili idaresince onaylanır ve veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa 

gönderilir: 

Bu alanların yer seçiminde aşağıda belirtilen kriterlere uyulacaktır: 

 6831 Sayılı “Orman Kanunu” kapsamında kalan alanlardaki yatırımların gerekli 

izinler alınarak öncelikli olarak orman niteliğini kaybetmiş alanlarda gerçekleştirilmesi 

esastır. 

 Tarımsal üretim amaçlı korunması esas olan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunu kapsamında kalan tarım arazilerinde yapılacak olan yatırımlarda 5403 

sayılı Kanun hükümleri kapsamında “Tarım Dışı Amaçla Kullanım İzni” nin alınması 

zorunludur. 

 ÇDP’de doğal karakteri koruncak alanlar ve diğer koruma alanları ile içme ve 

kullanma suyu koruma kuşaklarında kalan alanlarda yapılacak uygulamalarda imar 

planlarının hazırlanması aşamasında, üniversitelerin ilgili bölümlerince faaliyetin çevreye 

olabilecek olası etkilerinin ve alınacak önlemlerin açıklandığı Ekosistem Değerlendirme 

Raporu hazırlanması zorunludur. Bu alanlarda ilgili mevzuat hükümleri ve Ekosistem 

Değerlendirme Raporu doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 

 İmar planı aşamasında, jeolojik etüt raporuna uyulacaktır. 

 Plan sınırı içerisinde bulunan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, Özel Çevre 

Koruma Alanları, Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, Yaban Hayatı Koruma 

Geliştirme Sahası gibi özel kanunlara tabi alanlarda ilgili kanun hükümleri çerçevesinde 

ilgili kurumlardan uygun görüş alınacaktır.” 

 

 

9.33. Yenilenebilir Enerji Üretim Alanları başlığı altında yer alan Plan hükmü 

değişikliğidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Genel Hükümler başlığı altında yer alan Plan hükmü değişikliğidir. 

 

“5.68 Bu plan kapsamındaki alanlarda, 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler 

Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” uyarınca hak sahibi 

afetzede ailelere kalıcı konut yapılması amacıyla AFAD tarafından “Afetzede Yerleşim Alanı” 

olarak belirlenen alanlarda yapılacak alt ölçekli planlar; bu planın koruma, gelişme ve 

planlama ilkeleri, nüfus kabulleri ve çevre imar bütünlüğü çerçevesinde, ilgili kurum ve 

kuruluş görüşleri doğrultusunda ilgili idaresince değerlendirilerek, bu planda değişiklik 

yapılmaksızın onaylanabilir. Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere 

Bakanlığa gönderilir.” 
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“5.7 Bu plan kapsamında kalan alanlarda, ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde 

belirlenen/belirlenecek olan milli parklar, tabiat parkları, sulak alanlar vb. gibi koruma 

alanları için onaylanmış olan her tür ve ölçekteki planlar, bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın geçerli olacaktır.” 

 

 

 

“9.15. Kaplumbağa Üreme Alanları: Bu alanlardaki uygulamalarda Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınacaktır.” 

 

 

 

 

“9.16. Akdeniz Fokları; Bu alanlarda yapılacak uygulamalarda, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün görüşünün alınması 

zorunludur.”  

 

 

 

 

“4.58 Yenilenebilir Enerji Üretim Alanları: Elektrik enerjisi üretmeye müsait, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının (5346 sayılı Kanunda tanımlanan; hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, 

biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi 

fosil olmayan enerji kaynaklarını ifade eder) yer aldığı/alacağı alanlardır.” 
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