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' 1 GENEL H0K0MLER 

1.1 - 1/1000 lil9ekli [ Urla Arkeolojik Sit Koruma Ama9h lmar Plam 
notlarla bir butOnaOr. Uygulama bu bOt(lnluk kapsammda yap1ltr. 

1. derece 2. derece \'e 3. derece arkeolojik Sit Alam girmektedir. 

bu plana 
Planlama 

ili~kin 
alam kapsamma 

KAIP ve plan notlap dogrultusunda Belediyesince yapIlan imar uygulamalan hakkmda URLA 
. . . ' 

Belediyesince Izmir 1 Nolu KOltUr ve-;- Tabiat Varliklan Koruma Kurulu bilgilendirilir 
I 

1. derece arkeolojik sit alanlan korumaya yonelik bilimsel i;:altgmalar dI$1nda aynen korunacalq-
alanlardir. Kesinlikle hi<: bir-' · yap1la~maya izin verilemez. 2. derece sit alanlannda yeni yap1la~maya izin 
veriiemez. Sadece m,,',,c,,:, yasaf yap1/ann yurur1u1<tekI 1/ke karan do(lrultusunda basit · onanmIar,ap1labilir. 

::-s~;7k:~-. k~:i;:~n1•~,r!ceol~/~~li 
Sit Alam nda plan notlanna gore yapilacak bilt!ln yapIiar, fen 

!Gm tUzuk ve yonetmelik hukumlerine uymak zorundadir.Aynca 
yap1larda "Deprem Yonetmeligi" hUkUmlerine uyulacaktir. 

1.3 - Urta Sit Alam na ili~kin bu plan ve plan notlanyla ilgili her turlO 
degi~iklik i<;:in, 10ellif goru~ ve Belediye Meclis Karan almd1ktan sonra. Izmir 
Ktiltor ve Tabiyat VartIklan Koruma Kurulunun Qnaymm almmasI gereklidir. 

1.4 - Urla 
edilmi$ 

Sit Alam i9inde 
olan ta$m azlardaki 

korunmasI gerekli KUltUr Varl191 olarak tescil 
,basit her tGrlU kullamm degi9ikligi bakIm ve esash 

KUltUr ve Tabiat t'arltklan Koruma YUksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayIh 
uyulacaktir. ve Korum I kurulu izni ahnacakt1r. 

1.5 - Planlama Alam i9inde,korunmasI gerekli (tescilli) KUltur ve Tabiat 

i Nolu 

onanmlarda 
karanna 

Varl1klarmm biti~@nde bulunan ve aralanndan yol ge.,se dahi,tescilli parsellere cehpe 
veren parsellerdeki , her turtU bakIm basil ve d1~ cepheye yansImayan tadilat ile fonksiyon degi;;ildigi 

YUksek Kurulun ilgili J. ilke . karan dogrultusunda Belediyenin izni .. ile yap1hr. 
Esash onanm ve yeni i yapIlanmada, KUltur ve. Tabiat Varl1klan Koruma YUksek . Kurulunun ilgili 

I 
ilke kararlan 

geregi Izmir 1 nolu. KUltur ve Tabiat Vail1klan Koruma· · Kurulundlm izin ahnmasI zoruiiiudur. 

1.6 - Uygulama projeleri Izmir 1 nolu KUIIUr ve Tabiat VarlIklan Koruma Kurulunca onaylanan 
ta;;mmazlardaki uygulam:a sonras, yapI kullanma Izm verilebilmesi i9in Belediyenin haz111ayacagI 
teknik rapor ve i fotograflar kurul mUdUr1UgUne iletilip uygun goru;; almmahdIr. 
Parse! ol9egindeki uygulamalarda Izmir 1 nolu KTVKK nun izni ile MUzesince sondaj kazIsI yapIhr. 

Sondaj sonu9lan 'imrul tarafmdan degerlendirilir. Herhangi bir arkeolojik veriye rastlanmasI durumunda 
plan ko;;ullarmda yeralan hiikilmlerin uygulamp uygulanmayacagma -kurul· •. tarafmdan karar verilir. 

1.7 - Planlama Alam i9inde tescilli parse! biti;;igi ve ka~IsI olan ta$mmazlar 
d1;;mdaki Wm ta;;mmazlarda, bo~ ve de bo~alacak parsellerde: her turlU in;;aat faaliyet,yIkIm, 
basil ve esasli onar,m, kullamm degi;;ikligi, ilave· in;;aat ,yeni .yapl!anma gibi konular bu plan 
notlannm "Bo;; P~rsellerde Yap1la;;ma ve Alt YapI Elemanlan Tesisi" bolumiine uyulmas, ;;artIyla 
ve kazI sonucunda Korurna Kurulunda degertendirilmesi sonucu ahnacak karara gore ilgili Belediyenin 
yetki ve denetimindedir. 

1.8 - Planlama 
ianm(· ili~kin 
listesi ·. ve 

Alan, 
lzm:r 

mUnferit 

I 

i9inde bulunan korunmasI 
1 nolu KUltur ve Tabiat 

kararlan ge9erlidir. 

2. YAPILANMA KO$ULLARI 

2.A- Arsa ve (apIlarla ilgili 

gerekli 
Varl1klanm 

(tescilli) KUltUr Varl1k-
Koruma Kurulunun, onayladIgI 

2.A-1 - YapIlarm kap~:: -~ z11min kat 
da kala'li' k1smflar '•aban alanma 

ko;;ullar 

bolumlerinin . -zeminde i;;gal ettigi alana 91kma,konsol 
dahil edilmezler. 

--

tescil 

arkad vb. 

Bodrum,asma kat,9ekme kat dahil iskam mUmkUn bUtun alanlarm ,;;,khklar 9Ikt1ktan sonraki 

altm-

2.A-2-
alam · 
veren 
Ve 

in!iaat alanm/ olu~turur (KAKS) Kapali c1kmalar acIk ve kapah merdive.1ler ve yapIya mahrec" 
zemin kat d1$mdaki a9Ik koridorlar 

9atI arasI l~kana a91lamaz. 
yap, in;;aat alanma dahildir. <;all katI yapIlamaz. / 

' 
2.A-3 -; Yeni yapIla;;ma ·1 alanlannda binalann . cephe geni;;likleri en az 6 metredir. Asgari 

Bu 
ifraz boyut-

· Ian ., en az bu 1i19eklere gore ve yan bah9e mesafeleri dikkate . almarak saptamr. ~artlara 
uy111ayan ifrazlar 'yap1lamaz. 

2.A-4 - Bina derinlikleri en az 7 metre en 90k 20 metredir. Ancak site §eklindeki in~aatlarda parsele 
birden fazla yapI yap1lacagmdan bu sm1r a~1labilir. 

2.A-5 - Kat yuksekligi 3 metre kabul edilerek bina yuksekligi saptamr. Kat net yuksekligi minimum 
2.40 metre olup yapI kat sayIsI planda verilen adedi a~amaz. Su basman yUksekligi minimum 
0.50 metredir Ancak yapIla~ma olan atanlarda kat yUkseklikleri verilen kat adedi degi§m9fTlek ko§uluylz 
9evre yap1larta uyumiu olarak Belediyesince ayartamr. Egimli parsellerde kademeli yapllairhaya gidilmesi 
istenir. 

2.A-6 -
vermez 
belediye 

Arka:>ah9e mesafesi 
ise 3.00 mblreden 

yetkilidir. 

bina yiiksekliginin 
az olmamak Uzere 

yans1dIr(h/2).Ancak 
arka bah9e mesafesi 

parse! 
birakilarak 

boyutu bu uygulamaya 
nizam vermeye 

el 

2.A-7 - lki ya da dahaI 90k yola cepheli parsellerde, aym yola cepheli daha onceden yapIla§mI;; bina 
var ise bu durumda olu~mu;; mahre9 esas kabul edilerek yapI . nizam alir.$ayet yok ise ancak bir 
yol cephesinden m<>hre9 ve nizam ahmr. Arka yol var ise arka bah9e mesafesi ko§ullan uygula-
mr.Ko§e parsellerde parse! boyutlarmm her iki yoldan 9ekme kO$Ullanm saglayamad1gI durum-
larda 9ekme mesafel!Jrinden birini,asgari cephe geni;;ligi . saglayacak $ekilde uyarlamaya beledi-
ye yetkilidir.Uyarlamad& on cephe tercihi geni§ yoldan olmahdlf. 

2.A-8 - Ticari alanlarda, yapIlarm Ost katlannda konut yer alabilir. 

2.A-9 - Turistik 
ko;;ullarma 

Tesis Alanlarmda (TT) konaklama yapIlannda 
uyulacaktir.En fazla TAKS 0.45 ve en fazla 

Turizm 
KAKS 0.90 
ifraz 1000 

Bakanhg1mn 
olup en fazla 
mettekaredir. 

vasIflar 
yUkseklik 

yonetmeligi 
(h) 

9.80 metre olup ka( adedi en fazla OQttir. Minimum 

2.A-10- Tercihli Turisti~ Tesis Alanlannda (TR); 
Otel yapIlmak istenqiginde 2A.9 maddedeki . ko§ullar ge9ertidir.Motel yap1lacag1 takd.lrde en 
fazla yukseklik (hl 7 :so dir ve her ikf tesis i9in tesisler daha sonralan nitelik degi~tire-
mezler ve de bulund'Jklan parselin geri kalan kIsmmm ifraz edilmeyecegi hususu hakkmda 
tapuya 9erti verilir. • 
Turistik 

i9in 
Konut 

Tesis ruhsat1 
tadilat yapIlar.::.z. 

ya da apart 'o\el 

almI~ bina projelerinde daha sonradan hi9 bir §ekilde konut kullamm1 
ancak apart otel olarak kullamlabilir. 

yapIlmak istendiginde en fazla yukseklik 6.50 metre ve KAKS 0.50 dir. 

2.A-11 - Turistik 
I 

ve ticari 
Uzerin\Je 

ama9h ye;;il alanlarda kif kahvesi.Jokanta vb. gunubirlik tesisler yer alabilir. 
Yap1 adas1 KAKS verilmedigi takdirde en .. fazla KAKS 0.10 dur ve en fazla yukseklik 5.00 
metredir. 1, 

i 
2.A-12 - Plandaaksine \bir 
alanlar ve diger trim 
en az 10.00 metredir. 

hUkiim bulunmad1g1 takdirde yonetim,saghk,belediyehizmet alam,turistik 
resmi kullamm alanlarmda yer · alacak · ·yapIlarm y.ola . yakla§ma mesafesi 

Ayn ca nizam verilmt"lmi§ ;;,· 'dtirumlarda kat adedi ve KAKS degerleri ;;u 
:;,ekiidedir: Beiedi>·' Hizmet AtanianJdaii tcsislerde 
fazla yUkseklik 8.00 metre,KAKS 0.50 dir. 

en 

2.A-13 - lzmir1 nolu KUltur ·· 've Tabiat \larhklap Koruma Kurulunun,Arkeolojik Sit Alam karanm Sele-
•. ' 

diyesi ne teblig !Jrihinden once '",ru~at' · alm1;;,temeli at1lmI~,yapImI zemin kat pencerr lento 
seviyesine gelmemi~ veya ruhsat almI~ - 'Olup in§aatma ge9ilmemi§ ve Izmir 1 nofu KU!titr ve 
Tabiat Varl1klanm Koruma Kurulundan Izm almmam1§ parsellerde, ba§lamlm1~ yap, hakkI kaza-
mlmadIgmdan, bu vtUr projelerin, projesi Belediyesince plan dogrultusunda degerlendirilmesinden once, 
sondaj kaz1lan z.onu9lanmn Koruma Kurulunca degerlendirilmesi gerekmektedir. 

2.A-14 - Parsellerin yol cephesinde yer almamak kaydiyla,25 metrekareyi ge9meyen ve en fazla yuksek-
ligi h=3.50 metreyi ge,;meyen mO~temilat yap1labilir. Yap1 ile arasmda min. 6 m. bulunmasI ve 
i;:ekme mesafesi ~artlanna uyulmasI gerekmektedir. Bu yap1lar depolama ve tanmsal amai;: 
dI~mda kullamlamaz. Ticari Kullammlara mU§temilat yap1lamaz.Bunlarm d1~mda ;250 metrekare-
den kU9tik hi<;: bir parsele mu~emilat yapIlamaz. 
Site tarzmdaki dUzenlernelerdeki konut sayIsI 10 dan fazla ise tek kat ve 40 metrekareyi gec;:me-

Arkeolojik 

yen bek<;:i ya da bakIcI evi yap1labilir. 
\ 

2.A-15 - ,Binalara kot .J/erilme.;i 
• I 

Sit Alam i9indeki her bir parselde bina yapImmda 

I -,-
kotlar,mevcut yapmm oturdugu/ 

oturacag, alamn ortalamii kotu olup egimden kat kazamiarnaz. 

2.A-16 - <;a!1lard~ baca ve •_;,.,• antenlerinJen ba.~ka y1kintl yap1iamaz.Giine~ ener1IsI ve su tankI konuldu-
gu takdirde sistemler catI arasma gizlenmelidir. Tek egimli yatI yapIlamaz. 

2.A-17 - Arkeolojik Sit alani 
i9in.cephe kaplamalarmm 
ve badanasmm bitirilmi~ 

ic;:indeki yeni yapIlanmalarda Belediyesinden iskan ruhsati almabilmesi 

2.A-18 - Konuadalarmda 
imalat sanayi dI$mda 

tamamlanmI§ 
olmasI ~art, 

ve dI~ cephe ogelerinin yerlerine 
aramr. 

zemin katta, 9evreye zarar vermeren, . yamcI,pat1ayIcI 
yer alabilir. I,cari kullammlar 

2 . B BO$ PARSELLERDE YAPILA9MA 

2.B-1 - ln§aat yap1lacak parse! Uzerindeki arkeolojik sondaj kazI t;ah§malannda 

yerle§tirilmi~,boya 

madde kullanmayan, 

KUltGr ve Tabiat 
VartIklanm Koruma YUksek Kurulunun 05.11.1999 gOn ve 658 sayIlt ilke kararma gore ilgili 
Muze Elemanlan denetiminde yurutolecektir. 

2.B-2 - Arkeolojik kazr)- sondajI, iyinde in~aat yaptlacak parselin biJW'nOnU kapsayacak ~ekilde 
yUrtitUlecektir. 

2.B-3 - Parse! i<;:inde in~ edilecek yeni yap1dan 
parselin bo§ alanmdaki sondaj 9ah§malan 
sondaj 9ah§masI bu yapI alanlannda da 

dolayI yIkIlmasI ongorillen eski 
tamamlanmadan y1kllmayacaklir. Binalann 

ger9ekle§lirilecektir. 

yapI ya da yap1lar, 
y1kllmas1 durumunda 

2.B-4 - ln~aat yapIlacak parnelde 
verilerin 

yilrtitulecek sondaj kaz1lan, bu parselde veya gUzergahta 
91kabilecek arkeolojik dokumantasyonunu ama9lamaktad1r bu nedenle: 

2.B-4/1 - Kazilan alanlardaki mimari kalmt1larm ve/veya buluntularm ta;; planlan, plan Uzerine 
veya giizergah smn1an da belirtilerek · 1/50 !)l9ekli olarak polyester aydmger . . Uzerine 
9izilmelidir. Duvarlann, tabanlann ve gerekli gorUlen noktatann derinlikleri [kodlan] 
plan Uzerinde belirtilmelidir.Mimari kalmtIlann birbirterine gore konumlannm anla§bilmesi 
i9in, gerekli gortilen noktalar arasmda 1/50 ol9ekli kesit <;:izimleri yap1lmaltdir. Planlann 
Uzerine yon, olyek, 9izim tarihi, <;:izen ki;;inin adI ve arazinin kadastral konumu hakkmda 
bilgiter yer alacakt1r. 

parse! 

2.B-4/2-
raporu 

Sondaj 9ali;;malarmda ·gUnlUk rapor defteri tutulmahd1r ve 9ah~alar sona erdiginde sonu<;: 

2.B-4/3 -
C:birlikte 

kaleme almmalIdIr. 
I -i-

Mimari kalmlilann gene! gortinOmleri 
raporlara ekle, ·.r,1elidir.Fotograf 

I 

ve ayrmtIlannm baskIlan negatifleri ile 
iizerinde tll9ek ve yon 9ubugu bulunacaktIr. 

2.B-4/4 - Mimari kalmtIlann -~ ,. i~levlerinin ve tarihlerinin blirlenmesine yonelik kU9Uk buluntular ile 
sanat ve~ arkeolojf· dege:i olan buluntular - i9in ilzerinde ol9ek bulunan fotografh envanter 
defteri dUzenliRecek v~ bunlar negatifleriyle birlikte rapora eklencektir. Envantere alman 
buluntularm arkalanna. ele geytikleri parseller veya gilzergahlar yaz1lacak ve bunlar 
usuiune mUz{::-tie kc:tm2ca~t!r. 

2.B-4/5 - Paselde veya §ebeke gUzergahmda a9Iga 9Ikan 
hali 

mimari kaltntIlarm 1/50 ol9ekli planlan 1/5000 
ol9ekli, miilkieyet sm1rl11nm . da gosteren hazir harita veya kadasiro paftasmdaki 
Sondaj kaz1sI sonu9la11d1ktan sonra yukanda sm1rlanan betgeler, degertendirmek Uzere Izmir 
1 numarah KUltur ve Tabiat Varl1klanm Koruma Kuruluna iletilecektir. 

2.B-5 • Arkeolojik Sil Alam l9indeki 
projendirilir 

telefon, elektrik gibi a9Iktan ge9en attyapI ogleleri ail 
olduklan kurulu§larca ve bunlann yer altmda almmasI gereklidir. 

3. ALT YAPI QGELERi 

3.1 - 3. Derece Arkeolojik Sit 
tlgili 

i9ersinde 
milze 

yapIlacak 
denetiminde 

her 
Urla 

turlU altyap1 9ah§masI, Izmir 1 Nolu 
K.T.V.K.K. nun izni ile, Belediyesinin koordinasyonunda yap1hr. 

2.1 - Arkeolojik Sit Alam i9indeki telefon,elektrik gibi 
ahnmasI 

a9Iktan ge9en altyapI ogeleri ait olduklan 
kurulu§larca 
VarlIklarm1 

dilzenlenir ve bunlann yer altma 
gereklidir. 

ic;:in Izmir 1 nolu KUltur ve Tabiat 
Koruma Kurulunun izni 

2.2 - Plan Ozerinde yer alan diger alt · yap, ogelerinin · duzenlenmesi ve uygulama yap1labilmesi 
KUltUr ve Tabiat VarlIklarm1 Koruma YUksek Kurulunun 05.11.1999 gUn ve 658 sayIh ilke karan-
na uyulacaktir. 

2.3 - Planda yer alan su kanallan ve sel gUzergahlanm 
cut sel yataklan korunacak tarzda i§lem yapIlacaktIr. 

hidrolojik yap1lmam1~sa mev-

2.4 - Planda daha onceki ol11§umlarla 
var ise en az 4 metrelik bir kIsmI 
tek yonlU olacaktff._,_ 

I 

ortaya 
ta~1t 

2.5 - <;:ok ama9h meydanlann daha alt olt;ekli 
kal!cI tesis i9ermeyen J.;.:ar y;;:ri o:arak 

4. YAPI RUHSAT i$Ll:Ri 

tescilli 
d1§mda 

ilke 

bili;;igi ve aralanndan 
yapI ruhsat i~lerine ait 
kararlan. Izmir 1 Nolu 

91km1~ 
servisi 

7 metre ve daha dar yollardan 
ic;:in aynlacakhr ve bu yollara 

I -,-
projeleri yapIlacak olup,otopark,<;:ocuk 

kullar.Ilabileceklerdir. 

rnahre9 alan parse! 
ta~It giri~i 

oyun alam ve 

yol ge9se dahi tescilli ta§mmaz parseline cephe veren 
bu plan ve plan notlarmda yazIh olmayan hususlar i9in 

KTVKK yasasI ve 3194 sayIh yasa ve 

Tescilli, 
yapIlar 
KTVKYK 

ilgili 
planm 
takiben 

yonetmeligin hilkUmleri 
Izmir 1 numarah killtur 

ge9ertidir. Bunun .. dI~mda 
ve Tabiat Vark1lklanm 

yer. alan tum yapIlara ail i§lemleri 
Koruma Kurulu' nun uygunluk karanm 

Belediyesi yekilidir. Ve bunu KAIP ve 

5. Y0R0RL0K VE UYGULAMA 
I 

5.1 - Bu plan notlan -i7Ie Belediyeye 
Ba§kanma aittir. 

5.2 - Bu plan notlan 
girer. 

1/1000 ol9ekli 

bIrak1lm1;; olan 

KAIP planla 

plan nollan dogrultusunda uygular. 

I 
takdir yetkilen-,- ve sorumluluklar Belediye 

birllkte onamr ve onama tarihinden sonra yUrilrlilge 

i9in 




















































































