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1.GİRİŞ: 
 

Denizli, 1/5000 ölçe
imar planı düzenleme alanı, Denizli İli, 
tapunun M21b.15c.4 pafta, 
24.370,80 m²’lik alanı kapsamaktadır. Söz konusu taşınmaz 
ÇIRALI ve Denizli Büyükşehir Belediyesi
 

2.PLANLAMA ALANININ
 

2.1- Planlama Alanının Ken
Denizli İli, Sarayköy

nolu nazım imar planı ve M21b.15c.4c uygulama imar planı
alan,  165 ada, 121 nolu 
güneyinde, Yeşilyayla yoluna cepheli durumda olup, 
192 000 nolu, dikeyde ise 
yer almaktadır.  

165 ada, 121 nolu 
Mahallesine yaklaşık 3
Denizli-İzmir karayoluna 
güney ve batı yönünde imar planı bulunmaktadır.
 

HARİTA 1: UYDU GÖRÜNTÜSÜ 

   
 
 
 
 
 
 

1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli 
düzenleme alanı, Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe

pafta, 165 ada, 121 nolu parselinde
m²’lik alanı kapsamaktadır. Söz konusu taşınmaz 

ve Denizli Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlıdır. 

2.PLANLAMA ALANININ KONUMU VE GENEL ÖZELLİKLERİ:

Planlama Alanının Kent İçindeki Konumu 
Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi sınırlarında

ve M21b.15c.4c uygulama imar planı 
nolu parsel, Denizli-İzmir karayolunun 

, Yeşilyayla yoluna cepheli durumda olup, yatayda 
nolu, dikeyde ise 410 500 ile 411 000 nolu koordinatlar arasında 

165 ada, 121 nolu parsel Sarayköy İlçesine yaklaşık 8
3 km, Altıntepe Mahallesine yaklaşık 2.8 km

karayoluna 4 km. mesafededir. Ayrıca söz konusu parsel
güney ve batı yönünde imar planı bulunmaktadır.  

ALTINTEPE MAHALLESİ, 165 ADA, 121 
NOLU PARSEL 

1/1000 ölçekli ilave uygulama 
Altıntepe Mahallesi 

parselinde kayıtlı toplam 
m²’lik alanı kapsamaktadır. Söz konusu taşınmaz Nihat Eren 

KONUMU VE GENEL ÖZELLİKLERİ: 

Mahallesi sınırlarında M21b.15c 
 paftalarında yer 

karayolunun yaklaşık 4 km 
yatayda 4 191 500 ile 4 

koordinatlar arasında 

8 km, Beylerbeyi 
Altıntepe Mahallesine yaklaşık 2.8 km ve 

Ayrıca söz konusu parselin 

 

165 ADA, 121 



2.2- Arazi Resimleri: 
 

 

 
 

ALTINTEPE MAHALLESİ, 165 ADA, 121 
NOLU PARSEL 

ALTINTEPE MAHALLESİ, 165 ADA, 121 
NOLU PARSEL 

 

 

165 ADA, 121 
ALTINTEPE MAHALLESİ, 165 ADA, 121 
NOLU PARSEL 

ALTINTEPE MAHALLESİ, 165 ADA, 121 

ALTINTEPE MAHALLESİ, 165 ADA, 121 
NOLU PARSEL 

 

 

165 ADA, 121 

ALTINTEPE MAHALLESİ, 165 ADA, 121 



2.3- Kadastro ve Mülkiyet Durumu
 Sarayköy İlçesi, A
kadastral durumu harita 2
 

HARİTA 2: KADASTRAL DURUM 
 

2.4-Tapu Kayıt Bilgileri ve Mülkiyet Sahipliği
     Sarayköy İlçesi, Altıntepe

paftasında yer alan, 165 ada, 121
Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olup, ayrıntılı mülkiyet durumu 
1’de yer almaktadır. 

 

MALİK 
Nihat Eren ÇIRALI

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Tablo 1: Mülkiyet Durumu
 

ALTINTEPE
NOLU PARSEL

ALTINTEPE MAHALLESİ, 165 ADA, 121 
NOLU PARSEL 

 
Kadastro ve Mülkiyet Durumu 

Altıntepe Mahallesi, 165 ada, 121 nolu
harita 2’deki gibidir. 

 

Kayıt Bilgileri ve Mülkiyet Sahipliği 
Altıntepe Mahallesi, M21b.15c nazım

165 ada, 121 nolu parsel, Nihat Eren ÇIRALI
adına kayıtlı olup, ayrıntılı mülkiyet durumu 

ADA PARSEL 
Nihat Eren ÇIRALI 165 121 

Denizli Büyükşehir Belediyesi 165 121 
Toplam Alan

Tablo 1: Mülkiyet Durumu 

ALTINTEPE MAHALLESİ, 165 ADA, 121 
NOLU PARSEL 

165 ADA, 121 

165 ada, 121 nolu parselin 

nazım imar planı 
Nihat Eren ÇIRALI ve Denizli 

adına kayıtlı olup, ayrıntılı mülkiyet durumu Tablo 

 ALAN 
19.844,95 m² 
 4.525,85 m² 

Toplam Alan 24.370,80 m² 



3. MEVCUT İMAR DURUMLARI:
 

3.1- 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar
Denizli İli, Sarayköy 

parsel, Denizli 1/25.000 ölçekli 
kırsal olarak planlıdır. 

 

HARİTA 3: 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM 

3.2- 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Denizli İli, Sarayköy

parselin bulunduğu bölgenin, gelişme
nazım imar planı mevcuttur
1/5.000 ölçekli nazım imar planı yoktur.

 

3.3- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Denizli İli, Sarayköy

parselin bulunduğu bölgenin, 
yapılmıştır. Ancak söz konusu 
planı yoktur. 

 

4- KURUM GÖRÜŞLERİ:
 
4.1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

 Denizli Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji 
yazısında; 
 “belirtilen bölgede Bakanlığımızca yapılmak
planlanan herhangi bir sanayi yatırımı bulunmadığından anılan parsel 
için imar planı hazırlanmasında Müdürlüğümüz yetki kapsamı açısından 
herhangi bir sakınca yoktur”

4.2- İl Tarım ve Orman 
 İl Tarım ve Orman

sayılı yazıları ile; 
Planlama alanına ilişkin
Kanununun, 13. Maddesi gereği, 
kayıtlı toplam yüzölçümü 2
Arazisi niteliğindeki taşınmazın 
uygun görülmüştür”

ALTINTEPE MAHALLESİ, 
NOLU PARSEL 

3. MEVCUT İMAR DURUMLARI: 

Nazım İmar Planı 
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 165 ada, 121 nolu

parsel, Denizli 1/25.000 ölçekli nazım imar planında mevcut

 
NAZIM İMAR PLANINDAKİ DURUMU 

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 
Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 165 ada, 121 nolu 

parselin bulunduğu bölgenin, gelişme konut alanı olarak, 1/5000
mevcuttur. Ancak 165 ada, 121 nolu par

1/5.000 ölçekli nazım imar planı yoktur. 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 165 ada, 121 nolu 

parselin bulunduğu bölgenin, 1/1000 ölçekli uygulama 
söz konusu parsele ait, 1/1.000 ölçekli uygulama imar 

KURUM GÖRÜŞLERİ: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 
aliliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün

“belirtilen bölgede Bakanlığımızca yapılmakta olan ve ya yapılması 
planlanan herhangi bir sanayi yatırımı bulunmadığından anılan parsel 
için imar planı hazırlanmasında Müdürlüğümüz yetki kapsamı açısından 
herhangi bir sakınca yoktur” denmektedir. 

 Müdürlüğü 
Orman Müdürlüğünün 25.10.2019 tarih ve E.

 
lanlama alanına ilişkin, “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

nun, 13. Maddesi gereği, 165 ada, 121 nolu parsel numarası ile 
kayıtlı toplam yüzölçümü 24.370,80 m² olan Kuru ve 

niteliğindeki taşınmazın “konut alanı” amaçlı tarım dışı kullanımı 
uygun görülmüştür” denilmiştir. 

MAHALLESİ, 165 ADA, 121 

165 ada, 121 nolu 
mevcut konut alanı - 

65 ada, 121 nolu 
, 1/5000 ölçekli 

nolu parselde, Denizli 

165 ada, 121 nolu 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

1/1.000 ölçekli uygulama imar 

Müdürlüğünün, 754 sayılı 

ta olan ve ya yapılması 
planlanan herhangi bir sanayi yatırımı bulunmadığından anılan parsel 
için imar planı hazırlanmasında Müdürlüğümüz yetki kapsamı açısından 

2019 tarih ve E.3287344 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
nolu parsel numarası ile 

 Marjinal Tarım 
tarım dışı kullanımı 



4.3- Tarım ve Orman Bakanlığı V.Bölge Md., Denizli Şube Müdürlüğü  
 Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü, Denizli Şube 

Müdürlüğünden alınan, 14.10.2019 tarih ve E.3131273 sayılı yazı 
ile; 
gerekli çevresel tedbirlerin alınması kaydıyla olumlu görüş verilmiştir. 

4.4- Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü 
 Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünden gelen, 24.10.2019 tarih 

ve 685456 sayılı yazı ile; 
     İmar planı yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı 
belirtilmiştir. 

4.5- Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 
 Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden, 01.11.2019 tarih ve 

E.296085 sayılı yazı ile gelen görüş yazısında ise imar planı yapılması 
uygun görülmüştür. 

4.6- ADM Elektrik Dağıtım A.Ş 
 ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin, 05.11.2019 tarih ve 98146 sayılı 

yazısında; 
“söz konusu taşınmaz üzerinde “konut” amaçlı imar planı çalışmaları 
yapılmasında, Şirketimizce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır ” 
denmiştir. 

4.7- TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü 
 TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğünden alınan, 07/10/2019 tarih ve 

E.404901 sayılı yazı ile;  
Planlama alanına ilişkin alınan görüş yazısında, “Teşekkülümüze ait ve 
Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda olan herhangi bir enerji iletim 
tesisimizin bulunmadığı tespit edilmiştir” denmiştir.   

4.8- Enerya 
 Enerya’dan planlama alanına ilişkin gelen, 10.10.2019 tarih ve 

1974 sayılı görüş yazısında; “yazıda bahsi geçen alanları ilgilendiren 
tamamlanmış ya da planlanan herhangi bir yatırımımız 
bulunmamaktadır” denilmiştir. 

4.9- Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 
 Denizli Valiliği, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden, planlama 

alanına ilişkin alınan, 16.10.2019 tarih ve E.17142 sayılı görüş 
yazısında; 

       “- 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerin hükümlerine 
uyulması, 

- Kentsel Gelişme Alanlarında kalan yerler için, Çevre Düzeni Planı 
hükümlerinin “Kentsel Yerleşme Alanları”na ilişkin plan hükmü olan 
8.1.1 nolu maddesi ve alt maddelerinde belirtilen esaslara uyulması, 

- Yapılması düşünülen işlemlerin Aydın-Muğla-Denizli Planlama 
Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planına ve plan hükümlerine uygun 
olarak hazırlanması, 

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan 
yönetmeliklerin hükümlerine uyulması, çevreye zarar verilmemesinin 
sağlanması, 



- İmar planı yapımına müteakip bu alanlarda gerçekleştirilecek 
projelere yapı ruhsatı kesilmeden önce 25.11.2014 tarih ve 29186 
sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği 
açısından değerlendirilmek üzere Müdürlüğümüz görüşü alınması 
gerekmektedir” denilmiştir. 

4.10- Türk Telekomünikasyon A.Ş 
 Türk Telekomünikasyon A.Ş’den, 10.12.2019 tarih ve 153389 ile 

alınan görüş yazısında; 
“165 ada, 121 nolu parselde güzergâhımız yoktur” şeklinde görüş 
verilmiştir. 

4.11- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar,   
         Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü 

 Denizli Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal 
Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden, planlama 
alanına ilişki alınan, 28.10.2019 tarih ve E.14773 sayılı görüş 
yazısı ile olumlu görüş alınmıştır. 

4.12- DESKİ Genel Müdürlüğü 
 DESKİ Genel Müdürlüğünden alınan, 12.11.2019 tarih ve E.12834 

sayılı yazısında olumlu görüş vermiştir. 
4.13- İl Sağlık Müdürlüğü 

 İl Sağlık Müdürlüğünden alınan, 14.10.2019 tarih ve E.37741 
sayılı yazıda; 
“her türlü çevre kirliliğine neden olacak hususlar hakkında tedbirlerin 
alınması ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe 
uygun içme-kullanma suyu sağlanması, 19.03.1971 tarih ve 13783 
sayılı Lağım Mecrası Mümkün Olmayan Yerlerde yapılacak çukurlara ait 
yönetmeliğe uygun fosseptik yapılması şartıyla, Çevre ve Halk Sağlığı 
yönünden sakıncası bulunmadığını” bildirmiştir. 

4.14- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden gelen, 03.12.2019 tarih 

999126 sayılı görüş yazısında; 
“2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre Bakanlar Kurulu Kararı ile 
ilan edilen Turizm Alanı, Turizm Bölgesi ve Turizm Merkezi dışında 
kalmaktadır” şeklinde görüş verilmiştir. Ayrıca, “ileride yapılacak 
çalışmalar (harfiyat vb.) esnasında herhangi bir kültür varlığına 
rastlanılması halinde çalışmaların derhal durdurularak, derhal Müze 
Müdürlüğü’ne kaydıyla, imar planı yapılmasında sakınca olmadığı” 
söylenmiştir. 

4.15- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen, 22.10.2019 tarih ve 

E.156474 sayılı görüş yazısında;  
“7269 sayılı kanun kapsamında Bakanlar Kurulunca daha önce alınmış 
herhangi bir Afet Maruz Bölge Kararı bulunmamaktadır. Ayrıca İlimiz 1. 
Derece deprem bölgesinde yer aldığından yapılacak olan her türlü 
yapıda 18 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 
2019 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” 
hükümlerine uyulmalıdır. Bu hususlara uyulduğu takdirde söz konusu 



alanda imar planı yapılmasında Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca 
bulunmamaktadır” denilmiştir.  

4.16- Denizli BŞB ,Ulaşım Daire Bşk., Ulaşım Koordinasyon Şube   
         Müdürlüğü 

 Denizli BŞB ,Ulaşım Daire Bşk., Ulaşım Koordinasyon Şube 
Müdürlüğü 18.10.2019 tarih ve E.25293 sayılı yazıda; 
“söz konusu parselde imar planı yapılması birimimiz açısından herhangi 
bir sakıncası bulunmamaktadır. Ancak kamu kaynaklarının yerinde ve 
daha verimli kullanılması bakımından yapılması düşünülen imar 
planının hazırlanmasında Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından belirlenen 
yol tip kesitlerine uygun imar yolu yapılması ve yol genişliğinin 15-20 
metre olmasının uygun olacağı düşünülmektedir” şeklinde görüş 
belirtmiştir. 

4.17- Denizli BŞB, Fen İşleri Daire Bşk., Yol İşleri Şube Müdürlüğü 
 Denizli BŞB, Fen İşleri Daire Bşk, 09.10.2019 tarih ve E.23510 

sayılı yazısında;  
“Denizli ili dâhilinde AYKOME paydaşı olan kurum ve kuruluşlardan 
uygun görüş alınması halinde, söz konusu bölgede 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasında 
tarafımızca sakınca yoktur” denilmiştir. 

4.18- Denizli Orman Bölge Müdürlüğü 
 Denizli Orman Bölge Müdürlüğünün, 08.11.2019 tarih ve 

E.2298975 sayılı yazısında; 
alanın tamamı orman dışında kalmaktadır şeklinde görüş verilmiştir. 
 

Planlama alanı için, resmi kurumlardan alınan görüşlere göre; 
herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Bu raporlara göre alanın 
tarım dışı amaçla kullanılmasında herhangi bir sakınca 
bulunmamaktadır. 

 

5- JEOLOJİK DURUM 
Ayrıca planlama alanına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına 

esas olmak üzere hazırlanan jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda sonuçlar ve 
öneriler kısmında yer alan kararlar aşağıda belirtilmiştir:  
5.1- Önlemli Alanlar 
Önlemli Alanlar (ÖA-2.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu 
Alanlar 

İnceleme alanında, Neojen yaşlı Kolonkaya Formasyonu birimlerinin 
oluşturduğu, eğimin %10-20, %20-30 aralığında olduğu alanlardır. Bu 
alanlarda etüt günü itibariyle heyelan, akma, kayma, kaya düşmesi vb. kütle 
hareketi gözlenmemiştir. Mevcut topoğrafya koşullarında stabilite sorunu 
belirlenmemiştir. Ancak Kolonkaya Formasyonunun rezidüel birimlerinde 
yapılacak kazı işlemi sonucu oluşacak şevlerde stabilite sorunlarıyla 
karşılaşılabilir. Muhtemel stabilite sorunlarının mühendislik önlemleriyle 
ortadan kaldırılabileceği kanaatine varıldığından bu alanlar Önlem 
Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar olarak değerlendilmiş ve 
EK-8’da sunulan yerleşime uygunluk haritalarında “ÖA-2.1”  simgesiyle 
gösterilmiştir. 

Bu alanlarda yapılaşma öncesi; 



 Zemin etüt çalışmalarında sahada yapılacak kazılar, planlanacak yapı 
yükleri ve dış yüklerde hesap edilerek yamaç boyunca stabilite 
analizleri yapılmalı, gerekmesi halinde stabiliteyi sağlayacak 
mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 

 Mevcut ve kazı sonrası oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı uygun 
projelendirilmiş istinat yapılarıyla desteklenmelidir. 

 Bu alanlarda gözlenen zeminlerin şişme derecesi “düşük-orta” tespit 
edilmiş olup Zeminlerin su ile temas etmesi durumunde 
şişme/büzülme olayı gerçekleşecek ve buna bağlı olarak yapı 
temellerinde deformasyonlar, şevlerde ise akmalar oluşabilecektir. 
Dolayısıyla bu alanlarda yamaç boyunca etkili ve sürekli çevre ve 
yeraltı suyu drenajı sağlanmalı yeraltı, yüzey ve atık suları ortamdan 
uzaklaştırılmalıdır. 

 Temel tipi, temel derinliği ve yapı yüklerinin taşıttılacağı seviyelerin 
mühendislik parametreleri (şişme, oturma, taşıma gücü) ile yamaç 
boyunca dış yüklerde dahil edilerek stabilite analizleri zemin ve temel 
etüt çalışmalarında irdelenmeli, gerekmesi halinde alınabilecek 
mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 

 Yapılarda farklı oturma yaşanmaması için yapı temellerinde aynı birim 
içerisinde kalmasına özen gösterilmelidir. Temel sistemi yapıdaki olası 
oturmaları uniform olmasını sağlayacak nitelikte seçilmelidir. 

 Temel taşıyıcı Zemin olarak üzerindeki yapıdan gelecek yükleri, 
güvenli ve bu yükleri yapıya zarar vermeyecek ölçüde taşıyacak taşıma 
kapasitesi yüksek (sağlam) jeolojik seviyeler tercih edilmelidir. 

 Inşaat kazısı öncesi yol, alt yapı sistemleri ve komşu parsellerin 
güvenliğini sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 

 Eğimli yamaçlarda yapılaşma tekniğine uygun belli bir düzen 
içerisinde mevcuttaki stabiliteyi bozmadan, stabiliteyi arttırıcı yönde 
parseller üreterek, gerekli önlemler alınarak yapılaşmaya gidilmelidir. 

 Yapılaşmalardan önce hazırlanacak olan parsel/bina bazındaki Zemin 
etüt çalışmalarında, şev üstüne gelecek ilave yükün doğal veya yapay 
şeve etkisi ile şev kenarına olan mesafesinin etkileri, ilave yükün şev 
stabilitesini bozmayacak şev kenarına olan güvenli mesafesinin 
belirlenmesi, kaya ve zeminlerin jeoteknik parametrelerinden 
doğabilecek problemlerin ayrıntılı çalışılarak, jeoteknik problemin 
niteliğine göre alınması gerekli önlemler belirlenmelidir. 

 Her türlü yapılaşmada “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 
Hakkındaki Yönetmelik” ile “ Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine uyulmalıdır. 

5.2- Sonuç Ve Öneriler 
1. Bu çalışmanın amacı; Denizli ili, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 
1/1000 ölçekli M21-B-15-C-4-C nolu 1 adet halihazır harita paftalarında 
165 adada 121 parsellerinde sınırları belirtilen yaklaşık 2,437 hektar 
büyüklüğündeki alan için hazırlanan nazım ve uygulama imar planına esas 
jeolojik-jeoteknik etüt raporu ile yerleşime uygunluk durumunun yeniden 
belirlenmesi amacı ve konut alanı olarak açılması için hazırlanmıştır. 
2. Bu çalışma kapsamında inceleme alanı içerisinde 3 adet toplamda 45 
metre sondaj ve 3 noktada araştırma çukuru açılmıştır. Jeofizik çalışmalar 



kapsamında 3 profil boyunca sismik kırılma-çok kanallı aktif kaynaklı yüzey 
dalgası yöntemi (MASW) etüdü,  3 noktada düşey elektrik sondajı (DES) 
etüdü, 3 noktada mikrotremör etüdü yapılmıştır. 
3.  İnceleme alanı içerisinde daha önceden alınmış Afete Maruz Bölge 
Kararı bulunmamaktadır. İnceleme alanı ile ilgili Denizli Afad İl 
Müdürlüğünden 22.10.2019 tarih ve 96629767-045.01-E.156474 sayılı 
görüş yazısı alınmış ve EK-1 kurum görüşleri kısmına eklenmiştir. 
4. İnceleme alanının topoğrafik eğimi %10-20 ve %20-30 arasında 
değişmekte ve genel olarak eğim yönü kuzey-kuzeydoğuya doğrudur. 
5. İnceleme alanı jeolojisini; Neojen yaşlı Kolonkaya Formasyonu (Tpko) 
birimleri oluşturmaktadır.  

İnceleme alanı içerisinde toplam 45 m derinliğinde 3 adet sondaj 
kuyusu açılmıştır. Açılan sondajlarda üstte sıkı yapılı yer yer çakıl bantlı 
siltli-killi kum birimleri, yer yer kumlu kil birimleri bulunmaktadır. Bu 
birimlerin altında ise çok sıkı yapılı yer yer ince çakıllı siltli killi kumlar 
bulunmaktadır. Çakıllar yer yer blok boyutundadır. Derinlik ile doğru 
orantılı olarak sıkılık artmaktadır.   

İnceleme alanı ve yakın civarında Neojen yaşlı, Kolonkaya 
Formasyonu; Çakıltaşı-Kumtaşı-Çamurtaşı (Tpko) olmak üzere 1 farklı 
birim yüzeylemektedir. Bu birimler ile ilgili aşağıda kısa ve ayrıntılı bilgiler 
sunulmaktadır. 

Neojen  yaşlı, Kolonkaya Formasyonu; Çakıltaşı-Kumtaşı-
Çamurtaşı, Karasal, Çökel Kaya (Tpko): Çalışma alanının tamamında 
görülmektedir. Bu birim Kolonkaya Formasyonu olarak tanımlanmaktadır. 
Bu birimlerde marn, killi kireçtaşları ve çamurtaşları ile ardalanma gösteren 
kumtaşı formasyonun egemen olan kaya türüdür. Formasyon içerisinde yer 
alan kumtaşları gevşek tutturulmuş ve dağılgan, genelde sarımsı-açık pas 
renkli, bazı düzeylerde çakıllı, iyi boylanmalı, genellikle parelel katmanlıdır. 
6. Jeofizik çalışma olarak; 3 profil (jeofon aralığı 2,00 metre, offset 4,00-
12,00 metre, profil uzunluğu 38 metre) boyunca sismik kırılma-çok kanallı 
aktif kaynaklı yüzey dalgası yöntemi (MASW) etüdü,  3 noktada düşey 
elektrik sondajı (DES) etüdü, 3 noktada mikrotremör etüdü yapılmıştır. Elde 
edilen tüm değerlendirmeler ve sonuçlar raporun içinde verilmiştir. 
7. İnceleme alanında gözlenen zemin niteliğindeki birimler “sıkı-sert-çok 
sert” kıvamlı, “az plastik- plastik”, kuru dayanımı “düşük-orta” ve “düşük-
orta” sıkışabilirlik özelliktedir. Ayrıca “düşük-orta” şişme potansiyeline 
sahiptirler.  

İnceleme alanında gözlenen zemin niteliğindeki birimler “sert-çok sert” 
kıvamlı, “plastik”, kuru dayanımı “orta” ve “orta” sıkışabilirlik özelliktedir. 
Ayrıca “orta-yüksek” şişme potansiyeline sahiptirler. 

SPT N30=22-Refü aralığında Vs30 ise 250,0 m/sn ile 399,0 m/sn 
aralığında saptanmıştır. Buna göre DBYBHY yönetmeliğine göre Yerel Zemin 
Sınıfı ZD olarak belirlenmiştir.  

Rapor içerisinde yapılan tüm hesaplama, analiz ve yorumlar inceleme 
alanın genel karekteristik özelliklerini belirlemek amacıyla 
yapıldığından, bu hesaplama analiz ve yorumlar bina bazı zemin etüt 
çalışmalarında; yapılacak binanın tüm özeliklerine ve temelin oturacağı 
zeminin özelliklerine uygun olarak ayrıntılı olarak yeniden yapılmalıdır. 



8. İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmalarında yeraltı suyuna 
rastlanmamıştır. İnceleme alanı içerisinde kuru veya akar dere yatağı 
bulunmamaktadır.  
9. İnceleme alanı ve etrafını kapsayan diri fay haritaları ve 1/25.000 
ölçekli jeoloji haritaları incelendiğinde, çalışma alanının içerisinden geçen 
aktif fay olmadığı tespit edilmiştir. İl Afet Müdürlüğünden alınan görüş 
yazısında da, belirtildiği gibi çalışma alanın dışından, kuzey tarafından 
geçen Sarayköy Fay Zonuna ait  Holosen Fayı olduğu belirtilmiştir. Bu 
yüzden çalışma alanı içerisinde paleosismolojik çalışma yapılmamıştır. 
Ancak inceleme alanı yüksek derece deprem bölgesi içerisinde yer alması 
nedeniyle Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik 
(DBYBHY 2018) esaslarına uyulması önerilir.” denmektedir. 
10. İnceleme alanı içerisinde yapılan çalışmalarda yeraltı suyuna 
rastlanılmadığı için sıvılaşma beklenmemektedir. 
11. İnceleme alanında yapılan 3 adet Microtremör ölçüm sonuçlarına göre, 
zemin hakim periyodu T0 = 0.41 sn ile 0.42 sn aralığında bulunmuştur. 
İnceleme alanında elde edilen zemin büyütme değerleri 2,53 ile 2,69 
aralığında olduğundan, tehlike düzeyi “B (orta)” olarak tanımlanmıştır.  
12. İnceleme alanında yapılan arazi gözlemleri, sondajlar ve jeofizik 
çalışmaları, laboratuvar verileriyle yapılan hesaplamalar sonucu, jeolojik-
jeoteknik değerlendirmeler neticesinde inceleme alanı yerleşime uygunluk 
olarak 1 kategoride değerlendirilmiştir.  

 (1) Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar (ÖA-2.1) 
olarak değerlendirilmiştir. 
 Önlemli Alanlar (ÖA-2.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite 
Sorunlu Alanlar. 

İnceleme alanında, Neojen yaşlı Kolonkaya Formasyonu birimlerinin 
oluşturduğu, eğimin %10-20, %20-30 aralığında olduğu alanlardır. Bu 
alanlarda etüt günü itibariyle heyelan, akma, kayma, kaya düşmesi vb. kütle 
hareketi gözlenmemiştir. Mevcut topoğrafya koşullarında stabilite sorunu 
belirlenmemiştir. Ancak Kolonkaya Formasyonunun rezidüel birimlerinde 
yapılacak kazı işlemi sonucu oluşacak şevlerde stabilite sorunlarıyla 
karşılaşılabilir. Muhtemel stabilite sorunlarının mühendislik önlemleriyle 
ortadan kaldırılabileceği kanaatine varıldığından bu alanlar Önlem 
Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar olarak değerlendilmiş ve 
EK-8’da sunulan yerleşime uygunluk haritalarında “ÖA-2.1”  simgesiyle 
gösterilmiştir. 

Bu alanlarda yapılaşma öncesi; 
 Zemin etüt çalışmalarında sahada yapılacak kazılar, planlanacak yapı 

yükleri ve dış yüklerde hesap edilerek yamaç boyunca stabilite 
analizleri yapılmalı, gerekmesi halinde stabiliteyi sağlayacak 
mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 

 Mevcut ve kazı sonrası oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı uygun 
projelendirilmiş istinat yapılarıyla desteklenmelidir. 

 Bu alanlarda gözlenen zeminlerin şişme derecesi “düşük-orta” tespit 
edilmiş olup Zeminlerin su ile temas etmesi durumunde 
şişme/büzülme olayı gerçekleşecek ve buna bağlı olarak yapı 
temellerinde deformasyonlar, şevlerde ise akmalar oluşabilecektir. 
Dolayısıyla bu alanlarda yamaç boyunca etkili ve sürekli çevre ve 



yeraltı suyu drenajı sağlanmalı yeraltı, yüzey ve atık suları ortamdan 
uzaklaştırılmalıdır. 

 Temel tipi, temel derinliği ve yapı yüklerinin taşıttılacağı seviyelerin 
mühendislik parametreleri (şişme, oturma, taşıma gücü) ile yamaç 
boyunca dış yüklerde dâhil edilerek stabilite analizleri zemin ve temel 
etüt çalışmalarında irdelenmeli, gerekmesi halinde alınabilecek 
mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 

 Yapılarda farklı oturma yaşanmaması için yapı temellerinde aynı birim 
içerisinde kalmasına özen gösterilmelidir. Temel sistemi yapıdaki olası 
oturmaları uniform olmasını sağlayacak nitelikte seçilmelidir. 

 Temel taşıyıcı Zemin olarak üzerindeki yapıdan gelecek yükleri, 
güvenli ve bu yükleri yapıya zarar vermeyecek ölçüde taşıyacak taşıma 
kapasitesi yüksek (sağlam) jeolojik seviyeler tercih edilmelidir. 

 Inşaat kazısı öncesi yol, alt yapı sistemleri ve komşu parsellerin 
güvenliğini sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 

 Eğimli yamaçlarda yapılaşma tekniğine uygun belli bir düzen 
içerisinde mevcuttaki stabiliteyi bozmadan, stabiliteyi arttırıcı yönde 
parseller üreterek, gerekli önlemler alınarak yapılaşmaya gidilmelidir. 

 Yapılaşmalardan önce hazırlanacak olan parsel/bina bazındaki Zemin 
etüt çalışmalarında, şev üstüne gelecek ilave yükün doğal veya yapay 
şeve etkisi ile şev kenarına olan mesafesinin etkileri, ilave yükün şev 
stabilitesini bozmayacak şev kenarına olan güvenli mesafesinin 
belirlenmesi, kaya ve zeminlerin jeoteknik parametrelerinden 
doğabilecek problemlerin ayrıntılı çalışılarak, jeoteknik problemin 
niteliğine göre alınması gerekli önlemler belirlenmelidir. 

Her türlü yapılaşmada “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 
Hakkındaki Yönetmelik” ile “ Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki 
Yönetmelik” hükümlerine uyulmalıdır. 
13. Bu çalışma; Denizli ili, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesinin “Konut 

Alanı” için İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu olarak 
hazırlanmış olup, inceleme alanının yerleşime uygunluk durumu 
değerlendirilmiştir. Bu rapor, bina bazında zemin etüdü raporu olarak 
kullanılamaz. 

 



 
HARİTA 4: JEOLOJİK DURUM HARİTASI 
 

6- PLANLAMANIN AMACI, GEREKÇESİ VE PLAN KARARLARI 
 

6.1- Planlamanın Amacı ve Gerekçesi: 
 Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 165 ada, 121 nolu 
parselinde kayıtlı 24.370,80 m² yüzölçümlü taşınmaz, Denizli-İzmir 
karayolunun, güneybatısında kalan, İlimizin en önemli gelişme bölgesi 
içerisinde yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz 1/25.000 ölçekli nazım imar 
planında, konut alanı içerisinde bulunmakta olup, parselin hemen güney 
sınırında, uygulama imar planları onaylanmış, gelişme konut alanları ve 
sosyal donatı alanları bulunmakta olup, çevresinde henüz yapılaşma 
bulunmamaktadır.  

İlimizin, en önemli gelişme alanı içerisinde yer alan, Altıntepe 
Mahallesi, 165 ada, 121 nolu parsel üzerindeki yapılaşmanın planlı olarak 
gelişmesi ve aynı zamanda plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla, 
1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar 
planı yapılması gündeme gelmiştir.  
 
6.2- Plan Kararları: 
 Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 165 ada, 121 nolu 
parselinde kayıtlı taşınmazın, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 
1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı kapsamına alınması aşamasında; 
1/25000 ölçekli üst plan kararlarına uygun olarak, ayrıca yakın çevresinde 
bulunan, onaylı 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli 
ilave uygulama imar planı hükümleri ile ilgili kurumlardan alınan görüşlere 
uygun olarak düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, yürürlükte bulunan ilgili 
mevzuat hükümleri uyarınca arazi kullanım kararları verilmiştir. 

Bu kapsamda; 165 ada, 121 nolu parsele ait, nazım ve uygulama imar 
planı teklifimizde, mevzuat hükümlerine uygun olarak, konut alanı ile 
beraber, teknik ve sosyal altyapı alanları (dini tesis, sağlık tesisi, eğitim 
alanı, park) vb kullanımlara yer verilmiştir. Aynı zamanda, yürürlükte olan 
onaylı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar 

ALTINTEPE MAHALLESİ, 165 ADA, 121 
NOLU PARSEL 



planının bütünlüğünü ve devamlılığını sağlamak amacıyla, mevcut 
kullanımlara uygun olarak söz konusu alanların yer seçimi yapılmıştır. 

Bununla beraber planlama alanında ayrıca ayrılması gereken, Park, 
Sağlık tesis alanı, Eğitim alanı ve İbadet Alanı gibi kullanımların yer 
seçiminde ise, mevcut plandaki bu amaçla ayrılmış alanlara yakınlık ve 
ulaşılabilirlik gibi kriterlere dikkat edilmiştir.  

Planlama alanı içerisinden geçen ve İzmir Karayolu ile bağlantıyı 
sağlayan, mevcut 15 metrelik Yeşilyayla yolu aynı kesitte devam ettirilmiştir. 
Ayrıca, planlama alanının, kuzey yönünde 10 metrelik imar yolu 
oluşturularak, mevcutta yer alan, 15 metrelik imar yolu ile bağlanmış olup, 
aynı zamanda bu yolun mevcut Yeşilyayla yoluna erişiminin sağlanması 
amacıyla planlama alanı içerisinde, yeni bir 10 metrelik imar yolu 
oluşturulmuştur. Yeni oluşan konut adalarında, A-2/0.25-0.50, diğer ortak 
donatı alanlarında E:0.70, Ençok:2 Kat yapılaşma şartları verilmiştir.  

Ayrıca, Sarayköy ilçesi, Altıntepe Mahallesi, 165 ada, 121 nolu parsele 
ait, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama 
İmar Planı ile bölgede yaşayacak nüfusa ilave olarak, önerilen yeni gelecek 
nüfusun yaklaşık 163 kişi olacağı hesaplanmıştır.  

Yeni gelen nüfusun, ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 3194 sayılı imar 
kanununun, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ek2 çizelgesinde 
belirtilen oranlarda, eğitim tesis alanı, yeşil alanlar, sağlık tesis alanı, ibadet 
alanı, sosyal ve kültürel tesisi alanı ayrılmıştır.  
 

Planlamaya ilişkin arazi kullanımları aşağıdaki gibidir. 
(163 Kişi üzerinden alan hesaplamaları yapılmıştır.) 

Arazi Kullanımı Planlanan % 
Gelişme Konut Alanı 13.425,30 m²  % 55.09 
Açık ve Yeşil Alanlar   1.631,67 m² % 6.70 
Sosyal Tesis Alanı      193,62 m² % 0.80 

Eğitim Alanı(Anaokulu) 1.500,01 m² % 6.15 
Sağlık Tesis Alanı (ASM)    750,45 m² % 3.08 

İbadet Alanı        1.000,29 m² % 4.10 
Yol 5.869,49 m² % 24.08 

Toplam Alan 24370.80 m² %100 

 
Not: Alan ölçümleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinden 
yapılmıştır. 

Ekteki 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave 
uygulama imar planı teklifimiz, mevcut nazım ve uygulama imar planına, 
mekânsal planlar yapım yönetmeliğine ve ayrıca Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. 
 
 



 HARİTA 5:1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
 

 HARİTA 6: 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI BİLGİ PAFTASI
 

6.3-Plan Hükümleri: 
 
1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri:
1. Bu plan Aydın-Muğla

3194 sayılı İmar Kanunu ve 
mevzuatlar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin 
alınması sonucunda hazırlanmıştır.

2. Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 Ölçek
uyulacaktır. 

3. Denizli İli, 1/25.000 ölçekli na
4. Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe

M21b.15c.4 pafta, 165 ada, 121
İmar Planı, Plan Notları ve Açıklama Raporu ile bir bütündür.

ALTINTEPE MAHALLESİ, 165 ADA, 121 
NOLU PARSEL 

ALTINTEPE MAHALLESİ, 165 ADA,
NOLU PARSEL 

 
/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI  

 
: 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI BİLGİ PAFTASI 

1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri: 
Muğla-Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 

3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelik hükümleri ve diğer mer’i 
mevzuatlar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin 
alınması sonucunda hazırlanmıştır. 

Denizli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan hükümlerine 

Denizli İli, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı hükümlerine uyulacaktır.
lçesi, Altıntepe Mahallesi, Karaağaç Mevkii, tapunun 

165 ada, 121 nolu parseline ait, 1/5000 Ölçekli Nazım
Plan Notları ve Açıklama Raporu ile bir bütündür.

ALTINTEPE MAHALLESİ, 165 ADA, 121 

165 ADA, 121 

 
Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 

yönetmelik hükümleri ve diğer mer’i 
mevzuatlar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin 

li Çevre Düzeni Plan hükümlerine 

zım imar planı hükümlerine uyulacaktır. 
Mevkii, tapunun 

nolu parseline ait, 1/5000 Ölçekli Nazım 
Plan Notları ve Açıklama Raporu ile bir bütündür. 



5. Yol alanı gibi kullanımlar kamuya terk edilmeden inşaat ruhsatı 
verilemez. 

6. İmar planı onama sınırı ile kadastro sınırı arasındaki uyuşmazlıklar da 
kadastro sınırına uyulacaktır. 

7. Otopark ihtiyacı otopark yönetmeliğine uygun olarak kendi parseli içinde 
çözümlenecektir.  

8. 2872 sayılı ‘‘Çevre Kanunu’’ ile bu Kanuna dayanılarak hazırlanan 
yönetmeliklerin hükümlerine uyulacak ve çevreye zarar verilmemesi 
sağlanacaktır. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 
çerçevesinde (su kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Su Havzalarının 
Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik, 
Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve 
Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik vb.) çevrenin ve su 
havzalarının korunması, kirliliğin önlenmesi için gerekli her türlü önlem 
alınacaktır. 

9. Her türlü çevre kirliliğine neden olacak hususlar hakkında tedbirlerin 
alınması ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 17.02.2005 tarih ve 
25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular 
Hakkında Yönetmeliğe uygun içme-kullanma suyu sağlanması, 
kanalizasyon tesisinin bulunmadığı yerlerde; 19.03.1971 tarih ve 13783 
sayılı Lağım Mecrası Mümkün Olmayan Yerlerde yapılacak çukurlara ait 
yönetmeliğe uygun fosseptik yapılacaktır. 

10. İnşai faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması 
halinde çalışmalar derhal durdurularak; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunun 4. Maddesine göre en geç 3 gün içinde 
mahalle muhtarına, mülk amire ve müze müdürlüğüne haber verilecektir. 

11. “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 
12. 25.03.2021 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-

Jeoteknik Etüt Raporunun sonuç ve öneriler kısmındaki uyarılar 
dikkate alınacaktır. 

13. 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerin hükümlerine 
uyulacaktır. 
 
1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri: 
 
1.Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, Karaağaç Mevkii,  
   tapunun M21b.15c.4 pafta, 165 ada, 121 nolu parseline ait, 1/5000  
   Ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Notları ve Açıklama Raporu ile bir  
   bütündür. 
2. Yol alanı gibi kullanımlar kamuya terk edilmeden inşaat ruhsatı 

verilemez. 
3. İmar planı onama sınırı ile kadastro sınırı arasındaki uyuşmazlıklar da 

kadastro sınırına uyulacaktır. 
4. Otopark ihtiyacı otopark yönetmeliğine uygun olarak kendi parseli 

içinde çözümlenecektir.  



5. 2872 sayılı ‘‘Çevre Kanunu’’ ile bu Kanuna dayanılarak hazırlanan 
yönetmeliklerin hükümlerine uyulacak ve çevreye zarar verilmemesi 
sağlanacaktır. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 
çerçevesinde (su kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Su Havzalarının 
Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik, 
Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği, Yeraltı Sularının 
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik vb.) 
çevrenin ve su havzalarının korunması, kirliliğin önlenmesi için gerekli 
her türlü önlem alınacaktır. 

6. Her türlü çevre kirliliğine neden olacak hususlar hakkında tedbirlerin 
alınması ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı 
Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun içme-kullanma suyu sağlanması, 
kanalizasyon tesisinin bulunmadığı yerlerde; 19.03.1971 tarih ve 
13783 sayılı Lağım Mecrası Mümkün Olmayan Yerlerde yapılacak 
çukurlara ait yönetmeliğe uygun fosseptik yapılacaktır. 

7. İnşai faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması 
halinde çalışmalar derhal durdurularak; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunun 4. Maddesine göre en geç 3 gün içinde 
mahalle muhtarına, mülk amire ve müze müdürlüğüne haber 
verilecektir. 

8. “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 
9. 25.03.2021 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-

Jeoteknik Etüt Raporunun sonuç ve öneriler kısmındaki uyarılar 
dikkate alınacaktır. 

10. 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerin hükümlerine 
uyulacaktır. 

 


