T.C.
ERDEM Lİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İm ar ve Şehircilik M üdürlüğü

ASKI İLAN TUTANAĞI

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş-Karaahmetli Mahallesi, 103 Ada, 379 nolu parselde kayıtlı
49.175,08 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmak üzere, anılan
parselin “Yenilenebilir Enerji Üretim Alanı” olmasına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi
Belediye Meclisimizin 16.10.2017 tarih ve 204 sayılı kararı ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2017 tarih ve 1059
sayılı kararı sayılı kararı ile görüşülüp karara bağlanmış olup; 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi
ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi uyarınca Belediyemiz Hizmet Binası imar ve
Şehircilik Müdürlüğü katındaki ilan panosuna asılmak, Belediye internet sitesinde yayınlanmak ve
Belediye hoparlöründen okunmak suretiyle 19.12.2017 tarihinde Sah günü saat 08.00’den başlamak
üzere l(bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Merkez Mahallesi Hal Caddesi 33730 Erdemli / MERSİN
Telefon: 0 324 515 1043 Fax: 0 324 515 4128
e-posta: erdemli.beledivesi@mvnet.com

Ayrıntılı Bilgi ve İrtibat
T. Güneş Şehir Plancısı
Elektronik Ağ: www.erdemli.bel.tr
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Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 192 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Ayaş M ahallesi, Karaahm atli Öbekli M evkiinde
Bulunan

103 Ada 379

Parselde

Kayıtlı Taşınm az Ü zerine Y enilenebilir Enerji

Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim (GES) A lanı için 1/1000 Ölçekli Uygulam a İmar
Planı Yapım ı ile ilgili 11.10.2017 tarihli komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖ RÜŞÜLM ESİ VE O YLANM ASI SONUCUNDA:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;
VDT Tarım İşletmeleri ve Enerji San. Tic. Anonim Şti Vek Emre İPEK'in 25.08.2017
tarih ve 2017/14376 sayılı dilekçesi ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi,
Karaahmetli Öbekli Mevkiinde bulunan 032d23b2 pafta, 103 ada, 379 no.lu parselde kayıtlı
49.175,08 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmak üzere,
anılan parselin “Yenilenebilir Enerji Üretim Alanı” olarak planlanması talep edilmektedir.
Söz konusu alana yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim tesisi yapılmasına ve bu
tesise yönelik imar planı hazırlanmasına ilişkin ilgili kamu kurulularından uygun görüşlerin
alındığı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 17.03.2017
tarih ve 280 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan kademelenmesi gereği 1/1000 ölçekli
uygulama imar planına da işaretlenmesi gerekmektedir. Bahse konu uygulama imar planında
yapı yaklaşma mesafeleri 5 metre, yapılanma koşulları ise E=0.10, Yençok=6.50 m. olarak
plan üzerinde belirlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar
planına ilişkin talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif
edilmektedir.
Komisyonumuzca söz konusu 27556 plan işlem numaralı plan dosyasında ve
ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Ayaş-Karaahmetli
Mahallesi, 103 ada, 379 no.lu parselde kayıtlı 49.175,08 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine,
“Yenilenebilir Enerji Üretim Alanı” yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İm ar ve Bayındırlık
Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

M ükerrem TOLLU
Meclis Başkanı

M eclis Kâtibi

M ehm et G U L D A l
M eclis Kâtibi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİSİ KARARI

Birleşim S ayısı: (2)
Oturum S ay ısı: (1)
Dönem Sayısı : (4)
Karar Tarihi : 17/11/2017
Karar Sayısı : 1059
Büyükşehir Belediye Meclisi 17/11/2017 Cuma günü Büyükşehir Belediye Meclis
Başkanı Burhanettin KOCAMAZ başkanlığında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve
Sergi Sarayı Toplantı Salonu’nda toplandı.
Gündem maddesi gereğince; Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 13/11/2017 tarihli ve
987 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na
müştereken havale edilen, Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi, 103 ada, 379 No.lu
parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına ilişkin Erdemli Belediye
M eclisi’nin 16.10.2017 tarihli ve 204 sayılı kararı ile ilgili, 16/11/2017 tarihli komisyon
raporu katip üye tarafından okundu.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA
Mersin Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 17.03.2017 tarihli ve 280 sayılı kararı ile
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi, 103 ada, 379
No.lu parsel “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Eneıji Üretim (GES) Alanı” olarak
planlanmıştır.
.
1/1000 ölçekli uygulama imar planı açıklama raporunda, 1/5000 ölçekli nazım imar
planı doğrultusunda Mersin İli, Erdemli İlçesi, Karaahmetli Mahallesi, 103 ada, 379 No.lu
parsel üzerinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmak üzere, anılan parselin “Yenilenebilir
Eneıji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Alanı” E:0.10 Yençok:6.50 m. olarak planlandığı
belirtilmektedir.
_
Söz konusu alana yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim tesisi
yapılmasına ve bu tesise yönelik imar planı hazırlanmasına ilişkin ilgili Kamu Kurumlarından
uygun görüşlerin alındığı ve söz konusu Uygulama İmar Planı teklifinin Mekânsal Planlar
Yapım Yönetmeliği’nin EK-İd gösterimlerine uygun olarak hazırlandığı anlaşıldığından,
1/1000 ölçekli uveulama imar planı teklifinin uygun görüldüğüne dair komisyon raporunun
j
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UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
1.Planlama Alanı
Uygulama imar Plam'na konu parsel,Tapunun Mersin İli,Erdemli İlçesi,Karaahmetli Mahallesi,Öbekli mevkii O
alandır B 1 B i ° 32D' 23' B'2~A pafta'103 ada-379 parsel no'suna kayıtlı 49.175.08 metrekare yüzölçümlü bir

2.Plan Aşamaları
Plan konusu parsel,10/05/200S tarih ve 5346 sayıl, kabul edilen yenilenebilir enerji kaynaklar,mn elektrik
enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanun hükümleri kapsamında; 19/06/2011 tarih ve 27969 sayılı resmi
gazetede yer alan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri hakkında yönetmelik kapsamında Enerji ve
Tabu Kaynaklar Bakanlığı vasıtasıyla belirlenerek yayımlanan Ülke Çapında Güneş Enerji santrali yapılmasına
Uygun alanlar içerisinde kaldığı için , 2 Ekim 2013 gün ve 28763 sayıl, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Elektrik Piyasasında Lısanssız Elektrik Üretimine ilişkin yönetmelik hükümleri doğrultusunda Güneş Enerji
Santralı kurmak amacıyla yapılan başvuru yürürlükteki konuyla ilgili mevzuata uygun ve planın hazırlanması ile
ilgili kurumlardan gelen görüşlerde olumlu olduğu için kabul edilmiştir.
Ancak,Plan konusu parsel, mersin-adana bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı sınırları içerisinde kaldığı
için,yürürlükte olan söz konusu plana ait plan hükümlerinin "enerıi üretim alanları ve enerji iletim
tesisleri"başlıklı «.^.maddesinde:
8.38.3-yenılenebılır enerjifrüzgar,güneş,jeotermal,hes) üretim alanlarında ilgili kurum ve kuruluştan alınan
izinler ve enerji piyasası düzenleme ve denetleme kurulunca verilecek lisans kapsamında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmas, koşuluyla 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planr(ÇDP) Değişikliğine gerek
kalmaksızın ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan imar planlar, İlgili idaresince
onaylanmasın, müteakip uygulamaya geçilir," hükmü çevresinde konuyla ilgili evraklar hazırlanarak Mersin
Buyukşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığına başvurulmuştur, başvuru üzerine, mevzuat gereği ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarından görüş alınması için gerekli yazışmaları yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve
Şehircilik Daire Başkanlığı; il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yazmış olduğu 26/11/2015 tarih ve 4428-17925
sayıl, yazısı üzerine,il müdürlüğü 03/12/2015 tarih ve 12289 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
başvurmuş,Bakanlığın 03/01/2016 tarih ve 19 sayılı yazısına istinaden ,Mersin İl Çevre ve Şehircilik il
Müdürlüğünün Büyükşehir imar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazmış olduğu 2016 tarihli, 28597175-305.02/
sayılı "güneş enerjisi elektrik üretim santralı" konulu yazısında belirttiği üzere "1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni
Plamn'da değişikliğe gerek olmaksızın yürütülmesinde sakınca bulunmamaktadır." şeklindeki görüşü ve yine
aynı daire başkanlığınca temin edilen plan yapımına ilişkin görüşlerin olumlu olarak gelmesi, ve gelen
görüşlerinin yatırımcı şirket yetkilisine ulaştırılması üzerine söz konusu Nazım imar Planının hazırlanma
aşamasına geçilmiştir. Yazışmalar yapılırken Plan konusu parsel ve etrafının halihazır haritaları serbest Çalışan
Harita Mühendisine hazırlattırılmış, hazırlanan 1/5000 ölçekli halihazır harita Büyükşehir belediyesi İmar Ve
Şehircilik dairesi Başkanlığına bağlı harita şube müdür vekili,harita mühendisi,Daire başkanı ve daire
başkanlığının bağlı olduğu genel sekreter yardımcısının Başkan adına onaylamasıyla kabul edilmiştir. Yine bu
süreç zarfında planlama alanına ilişkin hazırlanan, imar Planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu Mersin
Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünce 648 sayılı kanun hükmünde kararname ile değişik 644 sayılı kanun
hükmünde kararnamenin 7.maddesinin l.fıkrasının (d) bendi ile 28/09/2011 gün ve 102732 sayılı genelge
gereğince 18/03/2016 tarihinde onaylanmıştır, imar planı hazırlanması iie ilgili mevzuatta belirtilen tüm
süreçler tamamlandıktan sonra plan aşamasına geçilmiştir.
Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından
17/03/2017 tarihinde 280 no'lu karar sayısı ile , 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince, konu
parselin güneyinde bulunan imar yoluna eöre ekli paraflı krokide görüldüğü sekliyle tadilen onaylanmasına
oy birliğince karar verilmiştir ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğİ'nin 'Planların ilam.itirazlar ve
Kesinleşmesi' başlıklı 3. Maddesi gereğince 27.03.2017-27.04.2017 tarihleri arasında ve bu tarihler de dahil
olmak üzere bir av süre ile askıya çıkarılmıştır.
'
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3.Öneri 1/1000 Uygulama İmar Planı
Mekansal Planlar Yap.m Yönetmeliği kapsamında Haklanan 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planın'da- Plan
onusu parSeh„ babandan gelen esk, Karaahn,e„l köy yoluna baa,antlll,ka(la^ ral yol,pla„
güney kısmından devam ederek,parselin doğu kısmında bitişik bulunan parselin güney kısmından devam
ederek guney-dogu ucunda sonlanmaktadır.bu nedenle parselin batısından gelen kadastral yolun tarım
anlarından geçerek geldiği ve doğuda bulunan parselin güneydoğu ucunda sonlandığ, bir başka ifade ile
dastra yolun devamının da olmaması nedeniyle söz konusu yolun plan kapsamında 12 metre en kesitH
o a ak planlanmasının Şehircilik ve Planlama ilke ve Teknikleri ve kamu yarar, yönünden doğru bir planlama
ka ar, olduğu,olması gereken genişlikten daha fazla genişlikte bir yol planlanma kararının ise mevcutta
metreNk tT k
I* !
da dü5ü"ü'™ştür.Plan kararıyla oluşturulan 12
metrelik trafik yolu,plan konusu parselin güney sınırında bir kuldesakla sonlandır,lm,ştır. Konuyla ilgili ülke
d kkat d I
"
kat edildiği ve

Smirlan dahİ,inde VaPI,an Plan'arda da *Vn* saik,e davranılarak bu hususa
ulaşımla ılgıl, ifade edilen çerçevede plan kararlar, oluşturulduğu ,planın hazırlanma

ma neticesinde anlaş,lm,şt,r' Aym zamanda p,aniama a,anmda —

Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Plan, kapsamında yukarda detaylı olarak ifade ettiğimiz üzere
Ulaşıma ılışkın kuldesakla sonlanan 12 metrelik trafik yolu karar, getirildikten sonra,plan konusu parsel
me nsa! planlar yapım yönetmeliği kapsamında "Yenilenebilir Enerji üretim Alan,"olarak işaretlenmiş,ancak
bahis konusu plana ait göster,mde;Yenilenebllir enerji üretim alan, olarak gösterilirken, parentez içerisinde
h ! , Ç! - T
VaP
enerjî santralm,n türü G“neş Enerji Santra,,(GES) olduğu için bu husus
belırtılrmştır.Pan yapım sürecinde İmar Daire B a şk a n ın ca temin edilen kurum görüşleri ve Yenilenebilir Enerji
alanlar, ıle ılgılı mevzuat taranarak,Uygulama imar Plan, kapsamında bahis konusu görüşler ve ilgili mevzuatlar
plan notu haline getirilmiştir.
Uygulama İmar Planı,plan açıklama raporu ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı imar kanunu
ve ilgili yönetmelikler İle konuyla ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.
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