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       BİLECİK   ( Merkez )   II. ORGANİZE  SANAYİ  BÖLGESİ 
SANAYİ,PARK VE MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM 

TESİSİ İMAR   PLANI  DEĞİŞİKLİĞİ 
       AÇIKLAMA  VE  GEREKÇE   RAPORU 

 
1-GENEL BİLGİLER 

 
      Bilecik Doğu Marmara Bölgesinde bir il  merkezidir (Şekil:1). Coğrafi  olarak 29-
55 doğu  boylamı  ve  40 - 15  kuzey enleminde ortalama olarak deniz seviyesinden 
500 metre yüksekliktedir.  Toprakları   genel  olarak  engebeli  olmasına rağmen 
engebeler  fazla   yüksek  değildir.  Kent engebeli alanlar arasında lineer olarak  
Eskişehir – İstanbul  karayolu boyunca  uzanmaktadır. Yerleşme Bursa’ya   94 km.  
Eskişehir’e   79 km.  ve İstanbul’a  236 km.  uzaklıktadır.  
 
      2000 nüfusu yerleşmedeki jandarma  er eğitim alayı da dahil  edilerek 34.105 dir.  
Bilecik bu gün  için  tarımsal  niteliği  ağır  basan, ancak   merkezi olması   nedeniyle  
idari  ve  sosyal  hizmet fonksiyonlarının hızla geliştiği bir yerleşmedir. Son yıllarda 
sanayi sektöründe de  hızlı gelişme gözlenmektedir.2017  yılı  itibariyle  son  nüfus  
yaklaşık 80.065 kişidir. 
 
      1973 yılında “ kalkınmada  öncelikli yöreler kapsamına alınmasıyla kentte sanayi  
ve buna bağlı olarak yan sanayide büyük bir gelişme eğilimi  göstermektedir.  
Yerleşmelerin  kademelenmesi  açısından  3.derece  merkez  olan  Bilecik sosyo - 
ekonomik  etki alanı yaklaşık 90.000 nüfusu  kapsamaktadır.  Yerleşme kuzeyinde  
konumlanan  1. ve  2. OSB’ leri ve küçük sanayi sitesinin  tamamlanarak   hizmete 
girmesi  ile Bilecik’in sosyo-ekonomik yapısında değişiklikler gözlenmekte  tarımsal  
niteliğin  giderek  azalması  ve  sanayinin  hakim olması beklenmektedir. Ancak 
sanayinin bir kısmının tarımsal ürünlerin değerlendirilmesine yönelik olması, tarımın  
varlığının yakın çevrede sürdürülmesini destekleyecektir.  Maden bakımından da 
zengin olan  Bilecik’te mermer ve seramik sanayinin daha da gelişmesi 
beklenmektedir. 
 
      Karayolu  ve  demiryollarının  kesişme noktası üzerinde  olması   Bilecik’ in 
konumsal avantajını artırmaktadır. 
 
      Bilecik  tarihsel  olarak  hayli  eskiye  dayanan  bir  yerleşmedir.   İlk  olarak 
Hititlerin,  M.Ö. 1200’  lerde   Frigyalıların ,  daha  sonrada  Lidya  ve  Perslerin 
egemenlikleri altında kalmıştır. Daha  sonra  Roma  İmparatorluğu  topraklarına 
katılmıştır.  Bu devirde yerleşme adı  “ Belakome ” olarak  anılmaktadır. Bilecik 
Osmanlı devletinin gelişme  odağı  olmuş ve Osmangazi zamanında devletin ilk 
başkenti   ilan  edilmiştir.  Kurtuluş  savaşı  sırasında  Yunanlıların eline geçmiş 
kentin çok büyük bir kısmı tahrip olmuştur. 06.09.1922 tarihinde milli kuvvetler 
tarafından kurtarılmıştır. 
 
      Vadi  içindeki  yerleşme  yerine,  yeni kent kuzeydeki tepeler üzerine  
kurulmuştur. 1970’ lere  kadar  yerleşmenin  gelişimi karşısında  sınırlı kalmış, ancak  
1973’te “kalkınma öncelikliler “ kapsamına alınarak, desantralize olan sanayinin yeni 
yerleşme alternatiflerinden biri olarak,daha hızlı gelişme sürecine girmiştir. 
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Şekil:1 Bilecik ilinin Türkiye’deki Konumu 
 
 

 
       
Şekil:2 Bilecik 2.OSB’nin Uydu Fotoğrafı 
 
        Bilecik genelde doğu - batı yönünde uzanan engebeler silsilesi içinde kuzey-
güney  aksında  uzanan Eskişehir - İstanbul  karayolu  çevresinde iki ayrı kütlede 
odaklanan lineer bir yerleşmedir. 9 mahalleden oluşan  kuzeydeki  ana  kütleden 5 
km. uzaklıkta karayolunun Karasu Vadisi ile kesiştiği noktada İstasyon Mahallesi  yer  
almaktadır.  Ana  kütle karayoluna  dik  olarak gelen  kuzeyde  Hamsu güneyde 
Tabakhane Dereleri arasında kalmaktadır. 
        
    Ticari merkez ve konut alanları bu kesimde bulunmaktadır. Bu kesimin kuzey ve 
güneyinde karayolu boyunca bölgesel kamu kuruluşları ve lojmanları eğitim kurumları 
jandarma alayı,küçük sanayi sitesi , OSB gibi geniş alana yayılan kullanımlar 
konumlanmıştır.  Ana kütle ile istasyon mahallesi arasında karayolu boyunca 
ormanlık alan yer almaktadır.  Karayolunun  sağ  tarafında yeni toplu konut alanı 
bulunmaktadır. 
 



 4 

     Bilecik II. O.S.B. Bilecik - İstanbul karayolunun hemen doğusunda, I. O.S.B. nin 
kuzey ve doğusunda yer almaktadır. 
  
   2- MER’İ İMAR PLANI  
   
      Bilecik 2.OSB , kent merkezinin kuzeyinde İstanbul yolunun  gidişe göre  doğusunda 
kalan alanda yer almaktadır (Şekil:2). Bu alanların  tamamı  imar  planı sınırları içinde 
olup karayolunun hemen doğu tarafında II. Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. II. 
Organize Sanayi Bölgesi I. Organize Sanayi Bölgesi’ nin doğusuna kadar 
uzanmaktadır.Son olarak 2015 yılında yapılan Revizyon  çalışması yaklaşık 412 ha. 
büyüklüğündeki II . O.S.B. alanının tamamını  kapsamaktadır.Revizyon imar planı 
sayısal  ortamda hazırlanmıştır. Bilecik 2.OSB alanı 22  adet 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı ve 4 adet 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftasından oluşmaktadır.  
 
      Bilecik 2.Organize Sanayi Bölgesi’ne ait ilk imar planı 1995 yılında onanarak 
yürürlüğe girmiştir.Bu imar planına göre kısmen yollar açılmış ve yapılaşmalar 
başlamıştır.Bilecik ili nazım ve uygulama imar planına bitişik olan bölge,2012 onaylanan 
Bilecik Nazım ve Uygulama İmar Planı onama sınırı dışında tutulmuştur.Ancak bölgenin 
batısındaki Bilecik-İstanbul karayolu ile kuzeyindeki konut gelişme alanları imarlı saha 
içinde kalmaktadır.Güneyindeki 1.Organize Sanayi Bölgesi’nin de kendine ait onanlı 
imar planı bulunmaktadır. 
 
       Bilecik 2.Organize Sanayi Bölgesi imar planı 2015-2006 yıllarında sayısal olarak 
revize edilme çalışmaları yapılmış ancak plan onama süreci tamamlanamamıştır. II. 
O.S.B. alanı içinde Botaş tarafından döşenen doğalgaz boru hattı ve Bilecik Osmangazi 
Enerji Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen enerji nakil hatları bulunmaktadır ve 
bunların güzergahlarının imar planına işlenmesi gerekli hale gelmiştir.Yine bölge 
içindeki dere yatakları ile ilgili düzenleme de yapılması şart olmuştur.Karayolu 
cephesinde Bursa-Bilecik karayolunun Bilecik-İstanbul karayoluna bağlandığı noktadaki 
karayolu projesinin de imar planına işlenmesi gerekmiştir.Ayrıca daha önce orman alanı 
olarak tanımlanan alanların bir kısmı 2B arazisi olarak belirlenmiş ve Maliye adına tescil 
edilmiş olup bu parsellerinde sanayi parseli olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Yine 
ortak Komisyon Kararı ile Organize Sanayi Bölgesi çevresindeki Sağlık Koruma Bandı 
15 metreye daraltılmış olup,bu değişiklik sonrasındaki yeni düzenlemelerinin de plana 
yansıtılması gerekli olmuştur.Bölgenin yeni  halihazır haritaları hazırlanmış/onanmış, 
ayrıca bölgeye ait yeni bir sondajlı jeolojik-jeoteknik etüd raporu hazırlanarak Bilecik 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 11/02/2015 tarihinde onanmış olup,bu etüd 
raporundaki hükümlerin imar planına yansıtılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.   Bölgenin 
imar planları sayısal ortamda ve aynı zamanda pafta orijinalleri olarak mevcut 
olmayıp,bugüne kadar yapılan plan değişiklikleri çok sağlıklı bir ortamda 
hazırlanamamıştır.Bugüne kadar yapılan değişikliklerle birlikte,güncel ve ITRF koordinat 
sisteminde sayısal ortamda hazırlanmış bir uygulama ve nazım imar planına ihtiyaç 
ortaya çıkmıştır.Ayrıca 27/12/2014 gün ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerindeki değişikliklerinin de  uygulama ve nazım 
imar planı kararlarına yansıtılması gerekli hale gelmiştir.Bu gerekçeler doğrultusunda 
Bilecik 2.Organize Sanayi Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı’nın revize edilmesi 
amaçlanmış olup hazırlana Revizyon İmar Planı Bakanlık tarafından 20.02.2015 gün ve 
1433 sayılı OLUR ile onanarak yürürlüğe girmiştir. 
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                İmar Planı Revizyonu öncesinde Bilecik 2.OSB alanındaki arazi kullanım    
          türleri ve dağılımları şu şekildedir; 

 
 TABLO  1  :     ONAYLI  PLAN  ARAZİ   KULLANIM  KARARLARI    ( 1995 )  
 

 
  KULLANIM  TÜRÜ 
             

 
ALAN ( ha.  ) 
 

 
ORAN ( % ) 
 

  Sanayi Alanı 178.8    42.6                     

  Arıtma Tesisi 0.8    0.2                     

  Ağaçlandırılacak Alan 17.5   4.2                   

  Orman Alanı 82.0   19.5                     

  Yeşil Alanlar 128.0   30.4                    

  Yollar ve Otoparklar 12.2    2.9                    

  Kanal 0.6   0.2                                        

                                                                                                                                                               
  Toplam 
                    

 
420.0 
 

 
100.0 
 

 
Not : 1 )   1995 onanlı planda sanayi  alanları 171.0 ha.  olmasına karşın, daha sonra   yapılan   
değişiklik   ile  kuzeydeki   sağlık  koruma  bandının   200   metreden    75  metreye        
indirilmesi ile   7.81 ha.  büyüklüğündeki  alan  sanayi alanına dahil edilmiştir. 

         2 )   Sağlık   Koruma  Bandı  Yeşil  Alanlar başlığı içinde  gösterilmiştir. 
 
 
      İmar Planı Revizyonu öncesinde Bilecik 2.OSB alanındaki onanlı imar planında 27 
adet parsel bulunmakta idi.Onaylı imar planındaki parsel tipleri ve sayıları ile dağılımları 
şu şekildedir ; 

 
TABLO  2  :  ONAYLI  PLAN  PARSEL   BİLGİLERİ  (1995) 
 

 
PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 

 

 
ADET    

 
ALAN   ( ha. ) 

 
ORAN (  %  ) 
 

  A   (      2000   -       4000  ) - - -                           

  B   (      4001    -      7000  ) 1 0.48    0.27                                                                     

  C   (      7001    -    10000  ) 2 1.74    0.97                         

  D   (    10001    -    20000  ) 3 5.60   3.13                                 

  E   (     20001    -    30000  ) 1 2.34   1.31                                 

  F   (     30001    -    40000  ) 2 7.20   4.03                         

  G   (    40001    -    50000  ) - -     -                   

  H   (    50001    -  100000  ) 11 81.50  45.58                             

   I    (  100001            +       ) 7 79.95  44.71                               

  
TOPLAM 

 
27 

 
   178.81 

 
100.00 
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        Revizyon teklifi ile yeni oluşan Arazi Kullanım Türleri ve Dağılımı tablosu şu 
şekildedir: 

 
TABLO   3  :  REVİZYON İMAR  PLANI  ARAZİ  KULLANIM  KARARLARI VE    
                       DAĞILIMI  (  2015 ) 
 

   
KULLANIM  TÜRÜ 
        

 
ALAN ( ha.  ) 

 

 
ORAN ( % )      

 

  Sanayi Alanı  234.99    56.96                 

  Arıtma Tesisi   2.14 0.52 

  Teknik Altyapı Alanı     5.21  1.26 

  Orman Alanı  113.50 27.51                     

  Yeşil Alanlar (Park)  22.29 5.40                    

  İdari Hizmet Alanı       1.61   0.39                                   

  Ticaret Alanı       1.90   0.46 

  Kanal   0.83 0.20                                      

  Boru Hattı    1.21 0.29                                 

  Yollar ve Otoparklar  28.92 7.01 

  Toplam 
                     

  412.60 
 

  100.00  

Not : 1 ) Revizyon imar planı ile,önceki plandaki alan miktarlarındaki fark,revizyon plandaki  
ölçülerin bilgisayar ortamında daha net olarak alınmasından kaynaklanmıştır. 
        2 )  Önceki  plandaki   Sağlık Koruma   Bandı Yeşil Alanlar başlığı altında iken,  revizyon 
planda da aynı başlık altında gösterilmiştir.Ancak revizyon imar planında bu alanların bir 
kısmı orman alanı olarak tanımlandığı için  yeşil  alan  miktarında belirgin  bir fark ortaya 
çıkmıştır.Buna karşın orman alanı miktarı ise  artmıştır.  

 
         Sanayi Alanı Olarak Seçilen parseller ise,Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 
Yönetmeliği’ne uygun olarak  9 grupta toplanmıştır: 
 
TABLO  4 :   REVİZYON İMAR PLANI  PARSEL  BİLGİLERİ  (2015) 
 

 
      PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 

 
ADEDİ 

 
ALAN  ( ha. ) 

 
ORAN  ( % ) 
 

  A   (      3000   -        5000   ) 11  4.60 2.0                                                                                          

  B   (      5001    -       7000   ) 12   7.69 3.2  

  C   (      7001    -     10000   )  17 14.72 6.3                     

  D   (    10001    -     20000   )  22   31.72 13.5                      

  E    (    20001    -     30000  )  4   8.90 3.8                       

  F    (    30001    -     40000  )  4  13.94 5.9 

  G   (    40001    -     50000  )   2   9.44 4.0                       

  H   (    50001    -   100000  )  5   40.12  17.1                         

   I    (  100001            +        )  6  103.86 44.2 

 TOPLAM                                                                    
 

 83   234.99 100.0     

      
 



 7 

      Önerilen imar planı revizyonu sonrasında,Bilecik  2.Organize Sanayi Bölgesindeki 
Arazi Kullanım Türleri ve Dağılımı Tablosunun karşılaştırmalı son durumu aşağıda  
verilmiştir: 
 
TABLO:5  BİLECİK OSB MEVCUT VE REVİZYON İMAR PLANI TEKLİFİ    
                  SONRASI KARŞILAŞTIRMALI  ARAZİ KULLANIMI VE DAĞILIMI 
(2015) 
 
Kullanım      Mevcut İmar Planı (onaylı)        İmar Planı Revizyonu 
 Büyüklüğü      

       (m2 
     Oran (%) Büyüklüğü   

       (m2 
    Oran (%) 

Çalışma Alanı 
Sanayi Alanları 1.788.000      42.6 2.349.928    56.96 
Donatı Alanları (1)  
İdari Tesis Alanı         -    -  

 
30.6 

  16.054  0.39  
 
8.03  
 

Ticaret         -    -   19.020  0.46 
Teknik Altyapı Alanı         -    -   52.150  1.26 
Arıtma Tesisi Alanı       8.000  0.2   21.366  0.52 
Park (2) 1.280.000  30.4   222.891  5.40 
Ulaşım  
Yollar,Otoparklar  122.000    2.9  289.243    7.01 

Diğer  

Kanal (4)       6.000     0.2     8.335     0.20 
Boru Hattı (5)         -       -   12.066     0.29 
Ağaçlandırılacak Al. (6)  175.000     4.2       -       - 
Orman Alanı (7)  820.000   19.5 1.134.963   27.51 
Toplam (8) 4.199.000 100.0 4.126.016 100.00 
(1) Bakanlık standartlarını sağlamak üzere % 8 oranındaki Ortak Donatı Alanları (İdari Hizmet  
Alanı,Ticaret Alanı,Yeşil Alanlar,Teknik Hizmet Alanları ve Arıtma Tesisi Alanı) miktarı 
331.481 m2 ve oranı ise % 8.03.’tür.Revizyon kapsamında donatı alanlarında bir eksiltme 
yapılmamıştır.Önceki imar planında orman alanlarının bir kısmı  “Park” alanı olarak 
gösterildiği için park ve dolayısıyla donatı alanı oranı yüksek çıkmıştır. 
(2) Park alanındaki azalma,revizyon imar planında bu alanların büyük bir kısmının orman 
alanı  olarak değiştirilmesinden kaynaklanmıştır. 
(3)Sağlık Koruma Bandı önceki planda Park alanı içinde gösterilmiş olup, revizyon imar 
planında da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Kararı gereği yine Park alanı olarak  
tanımlanmıştır.Park  alanları  toplamı 222.891 m2’dir. 
(4)Kanal alanları toplamı;DSİ görüşü doğrultusunda yeni yatakların işlenmesi sonucunda  
artmıştır. 
(5) OSB içinde sonradan uygulaması yapılan Doğalgaz  Boru Hattı, revizyon imar planı 
teklifinde  Boru Hattı olarak tanımlanmıştır. 
(6) Daha önce ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan alanlar,park,yol,teknik altyapı alanı ve 
sanayi alanı olarak değiştirilmiştir. 
(7) Daha önce “Park” alanı  olarak gösterilen alanların bir kısmı orman vasfında olması 
nedeniyle “Orman alanı” olarak değiştirilmiş olup orman alanlarındaki artış bundan 
kaynaklanmaktadır.  
(8) Revizyon imar planı ile önceki plandaki toplam alan miktarlarındaki fark,revizyon plandaki  
ölçülerin bilgisayar ortamında daha net olarak alınmasından kaynaklanmıştır. 
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3- İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜD RAPORU 

 
          Bilecik 2.OSB’ne ait ait yeni bir sondajlı jeolojik-jeoteknik etüd raporu hazırlanarak 
Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 11/02/2015 tarihinde onanmıştır.Çalışma 
alanı belirtilen yerin jeolojik haritasının hazırlanmasında Uydu görüntüsü, arazi 
çalışmalarından elde edilen veriler kullanılmıştır. 1/1.000 ölçekli jeoloji haritası ve 2 
yerden jeolojik kesit alınmıştır. Çalışılan alanda litolojik birim olarak sadece alttan üstte 
(yaşlıdan gence) doğru; 

Bilecik Kireçtaşı (Jb2): 
Bilecik kireçtaşı bölgede en çok bilinen ve üzerinde çalışılan birimdir. Bu birim 

D’da Orta Sakarya’da Çamalanı yerleşim yerinden, B’da Manyas Gölü’ne, K’de 
Mekece’den, G’de Sögüt ilçesine kadar uzanır. Bilecik kireçtaşı (Granit ve Tintant, 1960) 
olarak tanımlamışlardır. Kıvrımlı yapıda olup, Orta-Üst Jura yaşındadırlar. Birim 
kendisinden daha genç ve daha yaşlı olan diğer birimlerle açılı uyumsuzdur. Bilecik-
Vezirhan trenyolu üzerinde birçok yerde gözlenir. Koyu gri ve açık gri rengindedir. Çok 
dik yamaçlara sahiptir. 

Bayırköy Formasyonu (Jb1): 
Bu birimin litolojisi kumtaşı, marn ve fosilli kireçtaşından oluşmuştur.Bu birimler 

Bozüyük yerleşim yerinin oldukça K’de Söğüt yerleşim yerinin hemen D’da Sıraca Köyü 
civarında gözlenir. K’ye gittikçe daha geniş alanlarda gözlenir. Bayırköy yakınlarında 
oldukça geniş alanlarda ve D-B uzanımında bulunur. Yine Bilecik yerleşim yeri G’de 
küçük alanlarda bulunur. Altta Bozüyük metamorfitleri, üstte ise kireçtaşları ile açılı 
uyumsuzdurlar. Yaşı alt Jura olarak belirlenmiştir. 

Çakıllı, Siltli, Kil 
 Çakıllı siltli kil vezirhan formasyonuna ait marnların ayrışması sonucu oluşmuştur. Killi 
birimin kalınlığı yer yer 8 metreye ulaşmaktadır. Killi birim içindeki çakıllar üst 
bölgelerdeki Bilecik Kireçtaşlarından türemiş kireçtaşı çakıllarıdır. 

 
İnceleme alanı deniz seviyesinden 514 ile 625 m arasında değişen 

yüksekliklerde yer almaktadır. İnceleme alanında akış yönünün Kuzeyden Güneye 
doğru olduğu tahmin edilmektedir. İnceleme alanında yer altı suyu tablası derindir. 
İnceleme alanında yapılan zemin sondaj kuyularında yer altı suyuna rastlanmamıştır.  

 
İnceleme alanının içerisinden geçen yüzey akış halinde dere vb. kaynak yoktur. 

İnceleme alanı düz şekilli olup, yağmur ve yüzey suların birikmesine olanak sağlayacak 
bir yapı arz etmektedir. İncelenme alanına eğimli alanlardan gelebilecek yüzey sularının 
uygun bir drenaj sistemi ile proje sahasından uzaklaştırılması gerekmektedir. Yüzey 
sularından zemine su sızmalarının olabileceği dikkate alınarak etüt alanı çevresinde 
drenaj (kapalı drenaj, açık drenaj vs.) sistemleri mutlaka yapılmalıdır. Drenaj kanalları 
ile birlikte yol boyunca toplanan sular rögarlara aktarılmalıdır. Ayrıca volkanik birimlerin 
kırık ve çatlaklarında su bulunabilir ve mevsimlik yüzey suları gözlenebilir. Bu tür suların 
temele sızmasının ve taşıyıcı demirlere zarar vermesinin engellenmesi gerekmektedir. 
Yüzey sularının drenajı için değişik yöntemler uygulanabilir. Kaynak suları borularla 
hareket ettirilerek dışarı akıtılabilinir. Kesin çözüm olmamakla birlikte zeminde oluşan 
çatlaklar (enine, boyuna gerilme) doldurularak buralardan suların sızması önlenmeye 
çalışılmalıdır. 

 
İnceleme alanında herhangi bir doğal afet ( heyelan, sel, çığ ve kaya düşmesi 

v.b) riski bulunmamaktadır. Bölge için en önemli tabii afet depremdir. İnceleme alanının 
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bulunduğu yer Türkiye’de pek çok yıkıcı depremin meydana geldiği Kuzey Anadolu fayı 
üzerindedir. Bölgemiz Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Yayınladığı Türkiye Deprem 
Bölgesi haritasında ( 1996 ) ve yukarıda adı geçen yönetmelik Deprem Bölge 
tablosunda 1. Derece Deprem kuşağı içinde kalmaktadır.  

 

İnceleme alanında yapılan haritalama çalışmaları, gözlemsel incelemeler, açılan 
sondajlar, yapılan jeofizik çalışmalar, laboratuar çalışmaları ve bu çalışmaların 
değerlendirilmesi sonucunda inceleme alanı yerleşime uygun olup, Yerleşime uygunluk 
amaçlı değerlendirmeye altlık oluşturması için, jeolojik yapı, şişme-oturma, kuru ve sulu 
dere yatakları, örtü-ayrışma zonu kalınlığı gibi parametreler dikkate alınarak parsellerin 
bir kısmı 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genel hükümleri göz önünde bulundurularak 
Uygun Alan (UA-1)  olarak değerlendirilmiştir. Parsellerin bir kısmı Uygun Alan (UA-2) 
olarak değerlendirilmiştir. Parsellerin bir kısmı ise eğimden dolayı Önlemli Alan 2.1 
(ÖA-2.1) olarak değerlendirilmiştir. Projelendirme bu rapor sonuçlarına göre 
yapılacaktır. 

1.Uygun Alan(UA-1) (Uygun Alan; Zemin Ortamı): İnceleme alanı morfolojik 
açıdan incelendiğinde eğimin genellikle 5-15 derece arasında olduğu tespit edilmiştir. 
Jeolojik açıdan temel zemini inceleme alanında Alt jura yaşlı Bayırköy Formasyonuna 
ait kil taşı, marn ve marnların  ayrışma ürünü olan çakıllı, kımlu, siltli, kil olduğu tespit 
edilmiştir. Litolojik yapı itibari ile jeoteknik yönden zemin davranışı göstereceklerinden 
dolayı bu birimler zemin ortamları içerisinden kabul edilmiştir. Jeoteknik açıdan taşıma 
güçü sorunu, sıvılaşma, oturma vb. mühendislik sorunları ve doğal afet tehlikesi 
yönünden duraylılık sorununun beklenmediğin bu alanlar yerleşim açısından Uygun 
Alanlar (UA-1)  olarak tanımlanmıştırlar bu alanlar yerleşime uygunluk haritasında UA-1 
simgesi ile gösterilmiştir. 

2. Uygun Alan(UA-2) (Uygun Alan; Kaya Ortamı):  Bilecik kireçtaşlarından 
oluşan birimlere kaya ortamı UA-2 olarak değerlendirilmiştir. 

3.Önlemli Alan(ÖA-2.1) (Önlem Alınabilecik Nitelikte Stabilite Sorunlu 
Alanlar): Eğimden dolayı >45° olan bölgelerde önlemli alan 2.1 olarak önlem 
alınabilecek nitelikte stabilite sorunlu alanlar olarak belirlenmiştir. 

4.Önemli Alan (ÖA-5.2) (Dolgu Alanlar) : İnceleme alanında bulunan dolgu 
alan önemli alan 5.2 (ÖA-5.2) olarak belirlenmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

 İnceleme alanı deniz seviyesinden 514 ile 625 m arasında değişen yüksekliklerde yer 
almaktadır. Sondaj kuyularında yeraltı suyuna rastlanılmamıştır.  

 Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve Bakanlar. 
Kurulunun18/04/1996 tarih  ve  96/8109  sayılı  kararı  ile  yürürlüğe girmiş  olan  
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre, inceleme alanı I. derece deprem bölgesinde 
yer almaktadır. Bölgenin I. Derece Deprem Bölgesi’nde yer alması nedeniyle yapılacak 
her türlü yapılaşmada Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki 
Yönetmeliklere kesinlikle uyulması gerekmektedir. 

Yapılan jeolojik ve jeofizik araştırmalar neticesinde, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapı 
Yönetmeliği uyarınca, temel altındaki zeminin; Yerleşime uygunluk açısından bir risk 
teşkil etmemektedir. 

 İnceleme alanında; çökme, karstlaşma, tsunami, tıbbi jeoloji v.b. gibi doğal afet 
tehlikeleri beklenmemektedir. 

 Etüt alanı 1. derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. Yapılacak yapılarda “ 
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Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki ” yönetmelik esaslarına uyulmalıdır. 
 Söz konusu parsel DSİ tarafından incelenmiştir. Herhangi bir projesinin olmadığı 

taşınmazın, yamaç sularına karşı önlem alarak taşkın riskinin ortadan kaldırılması 
gerektiği belirtilmiştir. 

 Etüt alanında arazi çalışmaları sırasından sızıntı suyuna rastlanılmamıştır ev 
fazeyanalar beklenmemektedir fakat arazinin düz olması nedeniyle proje alanının; yer 
altı ve sızıntı sularından korunması için etüt alanı ve çevresine uygun drenaj sistemleri 
yapılmalı ve her türlü su sızıntılarına karşı temeller tecrit edilmelidir. Ayrıca ileride 
yüzey su birikintilerinden korunmak için yol hattı boyunca sızıntı derinliğinde kafa 
hendekleri açılıp oluşabilecek sular inşaat mahallinin dışına mutlaka 
uzaklaştırılmalıdır. 

 Etüt alanında temel kazıları çevreye zarar vermeyecek şekilde, kademeli, plan ve 
projesine uygun olarak yapılmalı, Bu şekilde oluşabilecek akma ve kaymalar önlenmiş 
olacaktır. Bu şartlar sağlandığı gözlendikten sonra bina inşaatına izin verilmelidir. 

 Temel kazı çalışmaları esnasında farklı oturmalara izin vermeyecek şekilde kazı 
yapılmalıdır. Farklı oturmaları önlemek için temellerin aynı cins litolojik birime 
oturtulmasına özen gösterilmelidir. Yapı temellerinin farklı birimlere oturtulması 
durumunda ise zemin iyileştirme seçenekleri dikkate alınmalıdır. 

 Yapılaşmalarda çok iyi bir çevre ve temel altı drenaj sistemi yapılarak yüzey ve atık 
suların temel ortamıyla temas etmesi önlenmeli ve ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca 
foseptik uygulamasına izin verilmemelidir. 

 Bu alanlarda yapılacak tüm bina bazı zemin etüt rapor içeriğinde etki derinliği boyunca 
zeminin oturma, şişme, taşıma gücü, büyütme, periyot ve diğer jeoteknik hesaplamalar 
ile beraber zemin parametreleri belirlenmeli, bunların yanı sıra temel derinliği 
önerilmeli ve takibi yapılmalıdır. 

 İnceleme alanında morfolojik açıdan eğimin genellikle %0-5o, 5-15o 15-30°, 30-45°, 
>45° arasında değişen bir eğime sahip olduğu; jeolojik açıdan temel zemini pliosen  
yaşlı kil,silt,kum,çakıl, ve kaliç çökeller  litolojik yapıları itibariyle jeoteknik yönden 
zemin davranışı göstereceklerinden bu birimler zemin ortamlar içerisinde kabul 
edilmiştir. jeoteknik açıdan taşıma gücü sorunu, sıvılaşma, oturma vb. mühendislik 
sorunlarının olmadığı ve doğal afet tehlikesi yönünden duraylılık sorununun 
beklenilmediği alanlar yerleşim açısından Uygun Alan (UA-1) olarak tanımlanmıştır. 
Bu alanlar yerleşime uygunluk haritasında UA-1 simgesiyle gösterilmiştir. 

 İnceleme alanında kireçtaşı birimlerin olduğu kısımlar ise kaya ortam olarak 
değerlendirilmiştir ve UA-2 olarak tanımlanmıştır. Bu alanlar yerleşime uygunluk 
haritasında UA-2 simgesiyle gösterilmiştir. İnceleme alanında eğim yönünden 
belirlenen alanlar Önlemli Alan 2.1 olarak değerlendirilmiştir. Bu alanlar ÖA-2.1 
simgesiyle gösterilmiştir. İnceleme alanında bulunan dolgu alanlara Önlemli Alan 5.2 
olarak belirlenmiştir. (ÖA-5.2) simgesiyle gösterilmiştir. 
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4- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ  
 
       Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi içinde üç farklı yerde imar planı değişikliği teklifi 
hazırlanmıştır.Değişikliğe konu olan alanların konumları uydu fotoğrafında gösterilmiştir 
(Şekil.3).Üç ayrı grupta yapılan değişiklik işlemleri şu şekildedir: 
 

 
 
Şekil:3   Değişikliğe Konu Alanların Uydu Görüntüsü  (BÜTÜN)  
 

         4.1 Mesleki ve Teknik Öğretim Alanı 
 
           Milli Eğitim Bakanlığı,Mesleki ve Teknik Eğitim  Genel Müdürlüğü’nün 
18.01.2016 gün ve 586422 sayılı “Okulların Sanayi Bölgelerinde Açılması” 
hakkındaki yazısı ile;ilde bulunan sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ve mesleki 
eğitimin başarısının arttırılması amacıyla,başta ilin Organize Sanayi Bölgesi olmak 
üzere,endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinde arsa tahsisi yaptırılarak  mesleki ve 
teknik eğitim kurumlarının kurulması mesleki eğitimin gelişimi açısından önem arz 
ettiği vurgulanarak,sanayi-okul işbirliğinin geliştirilmesi,Bakanlık yatırım 
programlarına teklif edilmesi,mesleki ve teknik eğitim kurumlarının 
kurulması,desteklenmesi,devam eden projelerin ivedilikle tamamlanması talep 
edilmiştir.   
            Bu yazı doğrultusunda,Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 14.02.2017 gün ve 
E.1850924 sayılı yazısı ile Bilecik II.OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan;Bölge 
sınırları içinde bulunan 809/1,810/1 ve 811/1 parseller arasında kalan ve imar 
planında orman vasıflı alana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapılması,ekte 
işaretlenen 45412 m2’lik alanın imar planı tadilatı ile eğitim alanı olarak 
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ayrılması,yapılacak çalışmalar sonrası yeni oluşacak parselin İl Özel İdaresi veya 
Hazine adına tescilinin yapılması istenmiştir. 
 
           Bilecik Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğü’nün 29.09.2017 gün ve E.3988 sayılı  
yazısı ile söz konusu alan ve çevresinde ;herhangi bir doğal sit alanı ve/veya tabiat 
varlığı bulunmadığı ,aynı kurumun  03.10.2017 gün ve E.4027 sayılı  yazısı ile de 
ÇED kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir.Bilecik İl Kültür ve Turizm  Müdürlüğü’nün 
05.10.2017 gün ve 1904 sayılı  yazısı ile  Bilecik Müzesi Müdürlüğü’nün 04.10.2017 
gün ve 799 sayılı  yazısıyla da;söz konusu alanda 2863 sayılı Kanun kapsamında 
herhangi bir taşınır veya taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı ,bahse konu 
uygulamanın yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir.Bu 
alanların imar planındaki “Orman Alanı” kullanımından çıkartılarak “Mesleki ve Teknik 
Lise” alanı olarak kullanılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 13.03.2018 tarih 
ve 5304606 sayılı yazısı üzerine  Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün 08.01.2018 
tarih ve 44558 sayılı oluru ile Ön İzin verilen Bilecik ili,Merkez ilçesi,Bilecik 
II.Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde bulunan 809 ada 1 parsel ile 811 ada 1 
parseller arasında 44199.38 m2’lik orman vasıflı alanın “Eğitim Alanı( Mesleki ve 
Teknik Eğitim Alanı)” olarak yapılması amacıyla imar planı tadilatı yapılmasında 
sakınca olmadığı  belirtilmiştir.Bu hüküm  Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün 
19.04.2018 tarih ve E.851682 sayılı  yazısı ile de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tebliğ 
edilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’de 25.04.2018 tarih E.8281966 sayılı yazısı ile 
Bilecik 2.Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına bubu bildirmiştir. 

 
Bu açıklamalar doğrultusunda Bilecik ili,Merkez ilçesi,Bilecik II.Organize Sanayi 

Bölgesi sınırları içinde bulunan 809 ada 1 parsel,810 ada 1 parsel ile 811 ada 1 
parseller arasında bulunan  44199.38 m2’lik orman vasıflı alanın (Şekil:4 ve 5) 
Mesleki ve Teknik Lise Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili imar planı değişikliği 
yapılması zorunlu olmuştur.Değişikliğe konu olan alanlar 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planının  H23C-10B-3C ve H23C-10B-4D nolu paftalarında yer almaktadır. 

 
İmar planı değişikliği ile mer’i imar planında Orman Alanı olan bölgenin Orman 

Müdürlüğü tarafından uygun görülen 44199.38 m2’lik kısmı Mesleki ve Teknik Lise 
Alanı olarak değiştirilmiştir (Şekil:6).Alan 17 metrelik yoldan cephe almaktadır.Her 
yönde 5’er metre yapı yaklaşma mesafesi önerilmiştir.Okul alanı için yapılaşma 
emsali Emsal=1.00 olarak önerilmiştir.Yükseklik ise serbest bırakılmıştır.Ancak 
Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından uygun görülen projeye göre 
uygulama yapılacaktır.Tesis alanı içinde eğitim hizmeti ve yan birimleri amacıyla 
yapılan yapılar ileride başka bir amaçla kullanılamayacaktır.Bu hususlar plan 
notlarına da eklenmiştir. 

         TABLO   6  :  İMAR  PLANI  DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ALANDAKİ MEVCUT VE     
        ÖNERİ ARAZİ   KULLANIM  KARARLARI VE  BÜYÜKLÜĞÜ  (  2018 ) 
 

 
KULLANIM TÜRÜ 

      Mer’i İmar Planı İmar Planı Değ. Sonrası 

Alan (m2) % Alan (m2) % 

Orman 44199 100 -       - 

Eğitim Tesisi - - 44199    100 

  TOPLAM 44199 100 44199    100 
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                 Şekil:4  Değişikliğe Konu Alanın Kadastral Durum Paftası (1) 
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Şekil:5  Değişikliğe Konu Alanın Uydu Görüntüsü  
 

 
 Şekil:6  Değişikliğe Konu Alanın Mevcut ve Öneri İmar Planı   
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  4.2 Sanayi Parsellerinin Birleştirilmesi 
 

         Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde bulunan 813 ada 1-2 
parsel,903 ada 1 parsel ile 904 ada 1 parsellerin bulunduğu kısım meri imar planında 
sanayi alanı olarak planlanmış,ancak söz konusu alanda henüz imar uygulaması 
yapılarak parseller oluşturulmamıştır (Şekil:7 ve 8). 
 
          Mer’i imar planına göre bu bölgede değişikliği 10.000 m2 ile 20.000 m2 
arasında bulunan 4 adet parsel (toplamı 59405 m2) önerilmiş durumdadır (Şekil:9). 
Bu alan 15 metrelik yola cephelidir.Bien Banyo Ürünleri San.Tic.A.Ş. firmasının         
Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi’ne yazdığı 13.12.2018 tarihli  yazısı ile,Bölge 
içinde kuracakları seramik fabrikası yatırım için geniş cepheli ve büyük  alan 
ihtiyaçları olduklarını belirtmişlerdir. Seramik fabrikası üretim prosesine uygunluk 
sağlamak amacıyla söz konusu bölgedeki dört adet sanayi parselinin birleştirilerek bir 
parsel haline getirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 
 
          Bu açıklamalar doğrultusunda , 1/1000 ölçekli uygulama imar planının  H23C-
10B-3A,H23C-10B-3D ve H23C-10B-4B  nolu paftalarında imar planı değişikliği 
işlemi yapılmıştır.Değişiklik teklifi ile dört adet sanayi parseli birleştirilerek 59405 m2 
büyüklüğünde bir sanayi parseli oluşturulmuştur.Bu işlem sırasında alanın kuzeybatı 
köşesinde bulunan 412 m2 büyüklüğündeki Park alanı ile 128 m2 büyüklüğündeki yol 
alanı da,düzgün bir cephe hattı sağlamak amacıyla Sanayi alanına dahil edilmiştir. 
Azalan toplam 540 m2 büyüklüğündeki park ve yol alanı ise parselin  güney ucunda 
yine aynı büyüklükte 412 m2 büyüklüğündeki Park alanı ile 128 m2 büyüklüğündeki 
yol alanı 540 m2 olarak düzenlenmiştir. 
 
 

         TABLO   7  :  İMAR  PLANI  DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ALANDAKİ MEVCUT VE  
         ÖNERİ ARAZİ   KULLANIM  KARARLARI VE  BÜYÜKLÜĞÜ  (  2018 ) 
 
 

 
KULLANIM TÜRÜ 

      Mer’i İmar Planı İmar Planı Değ. Sonrası 

Alan (m2) % Alan (m2) % 

Sanayi     59405  99.10 59405     99.10 

Park 412  0.69         412       0.69 

Yol 128  0.21         128       0.21 

 TOPLAM      59945 100.00     59945    100.00 
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Şekil:7  Değişikliğe Konu Alanın Kadastral Durum Paftası 
 

 
Şekil:8  Değişikliğe Konu Alanın Uydu Görüntüsü  
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         Şekil:9  Değişikliğe Konu Alanın Mevcut ve Öneri İmar Planı  
     
         4.3 Sanayi Parselinin Bölünmesi 
 

         Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde bulunan 908 ada 1 parselin 
bulunduğu kısım meri imar planında sanayi alanı olarak planlanmıştır (Şekil:10 ve 
11). 
 
          Mer’i imar planına göre bu bölgede 9927 m2 büyüklüğünde 1  adet parsel 
önerilmiş durumdadır (Şekil:12) Bu parsel 15 metrelik yollara cephelidir. Mikrotek 
Kimya Sanayi ve Tic.A.Ş. ile Gata Mühendislik Mimarlık İnş.İzolasyon Ltd.Şti. 
firmalarının         Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi’ne yazdığı 30.03.2018 tarihli  
yazıları ile, Bölge içinde kuracakları ve farklı sektörlerde üretim yapacak fabrikalar 
için iki ayrı ve küçük parsele  ihtiyaçları olduklarını belirtmişlerdir. Farklı sektörlerde 
ve daha küçük alanlarda üretim yapmak   amacıyla söz konusu bölgedeki bir adet 
sanayi parselinin ifraz edilerek iki parsel haline getirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 
 
          Bu açıklamalar doğrultusunda , 1/1000 ölçekli uygulama imar planının  H23C-
10B-4B ve H23C-10B-3A nolu paftalarında imar planı değişikliği işlemi 
yapılmıştır.Değişiklik teklifi ile biri  4000 m2,diğeri de 5621m2 olmak üzere iki adet 
sanayi parseli oluşturulmuştur.Bu işlem sırasında alanın güneybatı köşesinde 
bulunan ve daha önce Orman alanı olarak belirlenmiş olup sehven sanayi parseli 
içine alınmış olan 306 m2 büyüklüğündeki alan da Orman Alanı olarak değiştirilmiştir. 
Söz konusu alanın orman alanı olduğuna dair Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü’nün 
18.07.2018 tarih ve E.1543427 sayılı yazısı alınmıştır. 
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         TABLO   8  :  İMAR  PLANI  DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ALANDAKİ MEVCUT VE  
         ÖNERİ ARAZİ   KULLANIM  KARARLARI VE  BÜYÜKLÜĞÜ  (  2018 ) 
 
 

 
KULLANIM TÜRÜ 

      Mer’i İmar Planı İmar Planı Değ. Sonrası 

Alan (m2) % Alan (m2) % 

Sanayi     9927 100.00 9621     96.92 

Orman -  -       306       3.08 

TOPLAM      9927 100.00     9927    100.00 

 
 

 
 
Şekil:10  Değişikliğe Konu Alanın Kadastral Durum Paftası  
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Şekil:11  Değişikliğe Konu Alanın Uydu Görüntüsü  
 

 
Şekil:12  Değişikliğe Konu Alanın Mevcut ve Öneri İmar Planı  
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         Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi’nin yukarıda açıklanan  üç farklı noktasında 
yapılan değişikliklerin toplam olarak alan dağılımı ise şu şekildedir: 
 
TABLO   9  :  İMAR  PLANI  DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ALANLARDAKİ MEVCUT VE 
ÖNERİ ARAZİ   KULLANIM  KARARLARI VE  BÜYÜKLÜĞÜ TOPLAMI    (  2018 ) 
 

 
KULLANIM TÜRÜ 

      Mer’i İmar Planı İmar Planı Değ. Sonrası 

Alan (m2) % Alan (m2) % 

Sanayi     69332  60.78 69026     60.51 

Park 412  0.36        412       0.36 

Yol 128  0.11        128       0.11 

Orman  44199 38.75         306       0.27 

Eğitim Tesisi      -    -      44199     38.75 

TOPLAM    114071 100.00    114071    100.00 

 
      Değişiklik işlemleri sonucunda;park ve yol alanları toplamı aynen korunmuş, 
sanai alanı 306 m2 ve orman alanı  43893 m2 azalmış,buna karşın Eğitim Tesisi 
Alanı (Mesleki ve Teknik Lise) ise 44199 m2 artmıştır. 
 
 
TABLO  10  :  BİLECİK 2.0SB İMAR  PLANI  DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI  ARAZİ   
KULLANIM  KARARLARI VE  DAĞILIMI (  2018 ) 
 

   
KULLANIM  TÜRÜ 
        

 
ALAN ( ha.  ) 

 

 
ORAN ( % )      

 

  Sanayi Alanı  234.96    56.96                 

  Arıtma Tesisi   2.14 0.52 

  Teknik Altyapı Alanı     5.21  1.26 

  Orman Alanı  109.11 24.44                     

  Eğitim Tesisi     4.42   1.07 

  Yeşil Alanlar (Park)  22.29 5.40                    

  İdari Hizmet Alanı       1.61   0.39                                   

  Ticaret Alanı       1.90   0.46 

  Kanal   0.83 0.20                                      

  Boru Hattı    1.21 0.29                                 

  Yollar ve Otoparklar  28.92 7.01 

  Toplam 
                     

  412.60 
 

  100.00  
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TABLO  11  :  BİLECİK 2.0SB İMAR  PLANI  DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI 
KARŞILAŞTIRMALI MEVCUT VE ÖNERİ  ARAZİ   KULLANIM  KARARLARI VE  
DAĞILIMI (  2018 )     
 
Kullanım      Mevcut İmar Planı (onaylı)        İmar Planı Değişikliği 

Sonrası Genel Durum (2018) 
 Büyüklüğü      

       (m2 
     Oran (%) Büyüklüğü   

       (m2 
    Oran (%) 

Çalışma Alanı 
Sanayi Alanları 2.349.928      56.96 2.349.622    56.96 
Donatı Alanları   
İdari Tesis Alanı  16.054  0.39  

 
8.03 

  16.054  0.39  
* 
9.10 
 

Ticaret  19.020  0.46   19.020  0.46 
Teknik Altyapı Alanı  52.150  1.26   52.150  1.26 
Arıtma Tesisi Alanı  21.366  0.52   21.366  0.52 
Park  222.891   5.40   222.891  5.40 
Eğitim Tesisi       -      -      44.199  1.07 
Ulaşım  
Yollar,Otoparklar  289.243    7.01  289.243    7.01 
Diğer  

Kanal        8.335     0.20     8.335     0.20 
Boru Hattı     12.066     0.29   12.066     0.29 
Ağaçlandırılacak Al.         -       -       -       - 
Orman Alanı 1.134.963   27.51 1.091.070   26.44 
Toplam  4.126.016 100.00 4.126.016 100.00 
 
* Not: Eğitim Tesis alanındaki artış nedeniyle Ortak Donatı Alanı oranı %9.10’a yükselmiştir. 
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       TABLO 12: İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI  PARSEL  BİLGİLERİ  (2018) 
 

 
      PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 

 
ADEDİ 

 
ALAN  ( ha. ) 

 
ORAN  ( % ) 
 

  A   (      3000   -        5000   ) 12  4.64 2.0                                                                                          

  B   (      5001    -       7000   ) 13   8.25 3.2  

  C   (      7001    -     10000   )  16 13.73 6.3                     

  D   (    10001    -     20000   )  19   27.97 13.5                      

  E    (    20001    -     30000  )  3   6.81 3.8                       

  F    (    30001    -     40000  )  4  13.94 5.9 

  G   (    40001    -     50000  )   2   9.44 4.0                       

  H   (    50001    -   100000  )  6   46.11  17.1                         

   I    (  100001            +        )  6  103.86 44.2 

 TOPLAM                                                                    
 

 81   234.96 100.0     

 
               Değişiklik teklifi ile OSB bütününde parsel sayısı 83’ten 81’e azalmıştır.1 adet   C 

tipi,3 adet D tipi,1 adet E tipi parsel azalırken, 1 adet A tipi,1  adet B ve 1 adet H tipi 
parsel sayısı artmıştır.Sanayi alanı toplamında 306 m2 azalma gerçekleşmiştir. 

 
               Uygulamada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  plan  notlarında belirtilen 

hükümlere uyulacaktır.Diğer hususlarda; 4652 sayılı Organize Sanayi  Bölgeleri Kanunu  
ve  Organize  Sanayi  Bölgeleri  Uygulama  Yönetmeliği   hükümlerine uyulacaktır. 

 
 
İMAR PLANI  DEĞİŞİKLİĞİ PLAN NOTLARI  
 
1-Eğitim Tesisleri alanında yapılaşma Bilecik 2.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce 
onaylanacak vaziyet planına göre yapılacaktır.Bu alandaki Emsal  ( E ):1.00 olup, 
yapılacak yapılar parsel sınırından en az 5 metre çekilerek yapılacaktır.Bu alanda 
yapılacak yapılar başka bir amaçla kullanılamaz. 
2-Bilecik 2.Organize Sanayi Bölgesi’ne ait onaylı Revizyon İmar Planı hükümleri 
geçerlidir. 
3-Belirtilmeyen hususlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama 
Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.  
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MER’İ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI   PLAN NOTLARI  
 

A. GENEL HÜKÜMLER  
1. Plan onama sınırı içinde kalan alanlardan yalnızca OSB sınırları yetki 

sınırıdır.  
2. Plan hudutları içerisindeki yollar, otoparklar, yeşil alanlar ve donatı 

alanları, Bilecik 2.Organize Sanayi Bölgesi tasarrufundadır. 
3. Her işletmenin otopark ve sosyal tesisleri kendi sanayi parseli içerisinde 

düzenlenecektir.  
4. Tüm İşletmelerde Sığınak Yönetmeliğine, Yangın Yönetmeliğine, 

Otopark Yönetmeliğine uyulacaktır. 
5. Yapılacak yapı, yapı yaklaşma sınırını geçemez. 
6. Aplikasyonda kadastral sınırlar geçerlidir. 
7. OSB Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda yapı ruhsatı alınmadan 

inşaata başlanamaz. 
          8.    04.03.2015 tarih ve 20427662/129/168 sayılı Bilecik İl Halk Sağlığı 
Müdürlüğü görüşü  uyarınca;Bilecik 2.Organize Sanayi Bölgesi ilave alanı 
çevresinde;kuzey,doğu ve güney yönlerinde 15 metre  sağlık koruma bandı mesafesi 
olarak bırakılması,İl Özel İdaresi’nin mücavir sınırları içerisinde kalan 2.OSB’ye ait 
İnört Atık Tesisi ulaşımını amacıyla sağlık koruma bandı alanından yol 
planlanması,batı bölümünde yer alan Bilecik-İstanbul karayolunun kamulaştırma 
sınırına kadar sanayi parseli olarak planlanması uygun görülmüştür.Aynı görüş 
doğrultusunda sağlık koruma bandı alanları imar planında park alanı olarak 
tanımlanmıştır.Sağlık koruma bandı alanı bölgenin iklim yapısına göre 
ağaçlandırılacaktır.   
          9.        Bırakılacak sağlık koruma bandından sonra içe doğru 50 metrelik kuşak 
içerisinde Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasında 19/09/2003 tarihinde imzalanan 
“Organize Sanayi Bölgeleri Mülkiyet Sınırları İçinde Bırakılacak Sağlık Koruma 
Bantları İçin Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Protokol” de belirtilen sanayi tesisleri 
dışındaki tesislere yer ve izin verilmeyecektir.  
         10.        İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı hükümlerine uyulması zorunludur. 
         11.    Yapılacak hafriyat çalışmaları sırasında taşınır ve taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya kullandıkları arazinin içinde kültür ve 
tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler(iye), 
bunu en geç üç gün içinde en yakın müze müdürlüğüne veya mülki idare amirlerine 
bildirmeye mecburdurlar. 
          12.     Yüzey sularının toplanması için gerekli kanallar parsellerin geri çekme 
mesafesi içinden geçirilebilir. 
          13.    Bölgenin taban suyu ve yüzey sularının drenajına yönelik çalışmaların 
yapılması ve atık suların arıtıldıktan sonra tahliye kanalına bağlanması zorunludur.  
           14.  OSB içinde kalan kuru dereler ıslah edilmeden, çevre kanalı inşa 
edilmeden ve mansap şartları yerine getirilmeden inşaat izni verilemez. 
-Uygulama aşamasında 03.09.2014 tarihli Komisyon Raporu   hükmü gereği DSİ 
3.Bölge Müdürlüğü’nün görüşü uyarınca;OSB  içinden geçen Pelitözü ve Kuyupınar 
dere yataklarının 28.11.2014 tarih ve 747968 sayılı yazı ekindeki krokide gösterildiği 
şekilde doldurulması, dolgu alanı sonucunda 3 metre genişlik, 2 metre yükseklikte 
üstü açık beton  duvarlı kanal ile yol geçişlerinde bu kesite uygun menfezlerin 
yapılması,kanalın uygun olan   bir  tarafına  en az 7 metre genişliğinde servis yolu 
yapılması ve bu yolun OSB imar yolu olarak kullanılması,ayrıca OSB Yönetmeliğinin 
minimum yapı yaklaşma mesafelerine  uyularak her iki tarafta bırakılacak bu 
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mesafelerin içinde  yapılaşmaya müsaade edilmemesi koşulu ile uygun alanların 
sanayi parseli olarak oluşturulması uygun görülmüştür.Yüzeysel yağmur sularına 
karşı da kapalı sistem yağmur suyu şebekesi ile  önlem alınması gereklidir.  
         15.    Enerji Nakil Hattı altında kalan parsellerdeki yapılaşmalarda Elektrik 
Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen emniyet kriterlerinin uygulanması 
zorunlu olup ilgili kurum görüşü alınmadan hiçbir uygulama yapılamaz. 
         16.        Karayolu kenarındaki tesislerde (ticaret, bakım ve akaryakıt istasyonu, 
vb.) Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik 
hükümleri geçerlidir. 
- Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’nün 10.09.2013 gün ve 143791 sayılı yazısı 
gereği,OSB batısından geçen karayolu kamulaştırma genişliği 35 metrelik koridoro 
göre değerlendirilmiştir 
        17.         Belirtilmeyen hususlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 
ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.  
 

B. ÇEVRESEL TEDBİRLER  
        18.     Tesislerden ruhsat aşamasında istenilen çevre ile ilgili işlemlerin ilgili 
müdürlüklerce kontrolü ve uygun görüşü alınmadan yapı kullanma izni verilemez.  
         19.   2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkartılan Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği, Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği, Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Isınmadan 
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Zararlı 
Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliği Yönetmeliği, 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uyulması gerekmektedir. 
       20.      ÇED Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler için “ÇED Olumlu Belgesi” 
veya “Çevresel Etkileri Önemsizdir” belgesinin alınması ve ÇED Raporlarındaki 
taahhütlere uyulması zorunludur. 
       21.       OSB’den kaynaklanan evsel ve endüstriyel atık sular Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliğinde alıcı ortama deşarj standartlarına göre arıtıldıktan sonra deşarj 
edilecektir. Ancak, sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksuların kirletici parametre 
değerleri; OSB evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisine ait giriş atıksuyu dizayn 
parametre değerlerinin üzerinde olması halinde, katılımcıdan, münferiden ön arıtma 
tesisi yapması istenecektir. 
      22.     OSB’ nin atık ve tehlikeli atıklarının toplanarak; ara depolanması, taşınması 
ve bertaraf ünitesi kurulması istendiğinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve konu ile ilgili 
yönetmelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Katı atıkların bertarafı 
için ilgili belediyelerden taahhütname yazısı alınması gerekmektedir.  
       23.    Sanayi parsellerinde tehlikeli atıkların geçici depolanması durumunda, 
2872 sayılı Çevre Kanunu ve konu ile ilgili yönetmelik yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesi gerekmektedir. 
       24.     Bölgede kurulacak tesislerin kurulması ve faaliyetleri sırasında, 1593 sayılı 
Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile yürürlükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 

C.  BOTAŞ BORU HATTINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
          25.      BOTAŞ Boru hattı güzergâh şeridi üzerinde yapılaşmaya kesinlikle izin 
verilmeyecektir. Boru hattı güzergâhındaki imar parselleri, yol geçişleri ve altyapı 
çalışmalarında BOTAŞ’ tan görüş alınmadan hiçbir uygulama yapılamaz. 
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          26.     BOTAŞ boru hattı güzergâhında yapılacak her türlü altyapı çalışmasında 
BOTAŞ ilgili işletme müdürlüğü gözetiminde teknik emniyet kriterlerinin sağlanması 
zorunludur.10 m.lik kamulaştırma şeridi içinde hiçbir ağaçlandırma çalışması 
yapılmayacaktır.  
         27.    Kamulaştırılarak BOTAŞ adına mülkiyet yada irtifak hakkı tesis edilmiş 
olan güzergah şeridi üzerinde ve BOTAŞ Boru Hattı olarak işlenen alan üzerinde 
yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyecektir. 
         28.      BOTAŞ boru hattı aksından itibaren boru hattı boyunca (200 m.sağ+200 
m.sol) toplam 400 m. genişliğindeki alan içerisinde yer alacak tesisler kurulmadan 
önce uygunluğuna dair ve emniyet mesafelerinin belirlenebilmesi için BOTAŞ’ tan 
görüş alınması zorunludur. 

 29.   Boru hattı güzergâhının yer aldığı koridora cepheli parsellerde OSB 
Uygulama Yönetmeliğine göre işlenecek yapı yaklaşım mesafesi boru aksından 
itibaren idari/sosyal, vb. tesisler için min. 22 m. değerinin altında olamaz;  yapılacak 
yapı bu sınırı geçemez. Bu çekme mesafeleri yalnızca yol ve yeşil alan olarak 
kullanılabilecek olup; destek üniteleri (jeneratör, LPG tankı, yandın suyu deposu, 
arıtma tesisi, vb.) ile açık depolamaya yer ve izin verilemez. 
- Ayrıca AKSA A.Ş.’nin 27.02.2015 tarih ve 12546 sayılı yazısı gereği:daimi irtifak 
alanları üzerine yapı yapılamaz,ağaç dikilemez.Şirket oluru alınmaksızın irtifak alanı 
üzerinde yeşil alan,bina niteliği taşımayan açık tesis projeleri 
gerçekleştirilemez.Şirket teknik esasları ve diğer mevzuatta belirlenen tedbirlerin 
alınması şartıyla imar yolu planlaması yapılabilir.Doğalgaz bağlantı hat ve bağlı 
sistemlerinin bulunduğu alanlarda uygulanacak emniyet mesafeleri şu şekildedir: 
Daimi irtifak alanı SOL tarafı:4mt+imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi,  
Daimi irtifak alanı SAĞ tarafı:4mt+imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi,  

 
D. ZEMİN VE DEPREM UYGULAMA HÜKÜMLERİ  

         30.       Parsel bazında detaylı zemin etütleri yapılıp, temel biçimleri, yapı statiği 
ve yapı malzemesi belirlendikten sonra inşaat uygulamasına geçilecektir. 
         31.    İnşaat aşamasında 7269 sayılı yasanın 2. maddesine göre 11.02.2015 
tarihinde Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce  onanan Bilecik 2.Organize 
Sanayi Bölgesi Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunun sonuç ve öneriler bölümünde 
belirtilen önlemlerin alınması zorunludur.  

a-Jeoteknik açıdan taşıma gücü sorunu, sıvılaşma, oturma vb. mühendislik 
sorunlarının olmadığı ve doğal afet tehlikesi yönünden duraylılık sorununun 
beklenilmediği alanlar yerleşim açısından Uygun Alan (UA-1) olarak 
tanımlanmıştır.İnceleme alanında kireçtaşı birimlerin olduğu kısımlar ise kaya ortam 
olarak değerlendirilmiştir ve UA-2 olarak tanımlanmıştır. İnceleme alanında eğim 
yönünden belirlenen alanlar Önlemli Alan 2.1 olarak değerlendirilmiştir. Bu alanlar 
ÖA-2.1 simgesiyle gösterilmiştir. İnceleme alanında bulunan dolgu alanlara Önlemli 
Alan 5.2 olarak belirlenmiştir. (ÖA-5.2) simgesiyle gösterilmiştir. 
b-Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve Bakanlar. 
Kurulunun18/04/1996 tarih  ve  96/8109  sayılı  kararı  ile  yürürlüğe girmiş  olan  
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre, inceleme alanı I. derece deprem 
bölgesinde yer almaktadır. Bölgenin I. Derece Deprem Bölgesi’nde yer alması 
nedeniyle yapılacak her türlü yapılaşmada Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkındaki Yönetmeliklere kesinlikle uyulması gerekmektedir. 
c-Yamaç sularına karşı önlem alarak taşkın riskinin ortadan kaldırılması gereklidir. 
d-Etüt alanında arazi çalışmaları sırasından sızıntı suyuna rastlanılmamıştır ev 
fazeyanlar beklenmemektedir fakat arazinin düz olması nedeniyle proje alanının; yer 
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altı ve sızıntı sularından korunması için etüt alanı ve çevresine uygun drenaj 
sistemleri yapılmalı ve her türlü su sızıntılarına karşı temeller tecrit edilmelidir. Ayrıca 
ileride yüzey su birikintilerinden korunmak için yol hattı boyunca sızıntı derinliğinde 
kafa hendekleri açılıp oluşabilecek sular inşaat mahallinin dışına mutlaka 
uzaklaştırılmalıdır. 
e-Etüt alanında temel kazıları çevreye zarar vermeyecek şekilde, kademeli, plan ve 
projesine uygun olarak yapılmalı, Bu şekilde oluşabilecek akma ve kaymalar 
önlenmiş olacaktır. Bu şartlar sağlandığında bina inşaatına izin verilmelidir. 
f-Temel kazı çalışmaları esnasında farklı oturmalara izin vermeyecek şekilde kazı 
yapılmalıdır. Farklı oturmaları önlemek için temellerin aynı cins litolojik birime 
oturtulmasına özen gösterilmelidir. Yapı temellerinin farklı birimlere oturtulması 
durumunda ise zemin iyileştirme seçenekleri dikkate alınmalıdır. 
g-Yapılaşmalarda çok iyi bir çevre ve temel altı drenaj sistemi yapılarak yüzey ve atık 
suların temel ortamıyla temas etmesi önlenmeli ve ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 
Ayrıca foseptik uygulamasına izin verilmemelidir. 
h-Bu alanlarda yapılacak tüm bina bazı zemin etüt rapor içeriğinde etki derinliği 
boyunca zeminin oturma, şişme, taşıma gücü, büyütme, periyot ve diğer jeoteknik 
hesaplamalar ile beraber zemin parametreleri belirlenmeli, bunların yanı sıra temel 
derinliği önerilmeli ve takibi yapılmalıdır. 
         32.  Bilecik 2.Organize Sanayi Bölgesi 1. derece deprem bölgesindedir. 
İnşaatta ve bütün zemin cinslerinde “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki 
Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.  
 

E.  YAPILAŞMA KOŞULLARI  
  
 Sanayi Alanları: 

   33.     Sanayi alanlarında yapılaşma koşulları,Emsal:Kat Alanı Katsayısı=0.70 
olacaktır. 

   34.    Sanayi parsellerinde yapı yüksekliği (h) yapılacak yapının teknolojisinin 
gerektirdiği yüksekliğe göre belirlenecektir. 

         35.   Parsellerde uygulanacak çekme mesafeleri, OSB Uygulama 
Yönetmeliğine istinaden aşağıdaki tablodaki gibidir. 
 
Parsel Alanı   

Parsel 
Tipi 

Geri Çekme Mesafesi (m) 
(Çevre Yeşili Dahil) 

Çevre Yeşili (m) 
(Geri Çekme Mesafesi İçinde ve 

Parsel Sınırından itibaren)  

Ön Yan Arka Ön Yan Arka 

3000 - 5000 A 8.00 7.00 7.00 1.00 2.00 2.00 

5001- 7000 B 12.00 8.00 8.00 2.00 2.50 2.00 

7001-10000 C 13.00 10.00 12.00 3.00 3.00 3.00 

10001-20000 D 15.00 10.00 15.00 4.00 4.00 4.00 

20001-30000 E 20.00 12.00 20.00 5.00 4.00 5.00 

30001-40000 F 25.00 15.00 20.00 5.00 5.00 5.00 

40001-50000 G 27.00 15.00 20.00 5.00 5.00 5.00 

50001-100000 H 30.00 15.00 25.00 6.00 5.00 6.00 

100001- ….. I 33.00 18.00 30.00 10.00 6.00 7.00 

 
 
36.       Ön çekme mesafesini parsel genişliğinden (uzun kenar) alan, (5001-

7000), (7001-10000), (10001-20000) aralığında yer alan parsellerde ve “I” katsayısı 
4”den az olmamak koşuluyla bir alt parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. 
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Buna rağmen minimum 30m. bina derinliğinin sağlanmaması durumunda en küçük 
parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Uygulama yapılacak parseller; 
  G - O 

I = ----------------  Formülü ile hesaplanacaktır. 
 D – X     
 
I = Katsayısı 4”den az olduğu takdirde bir alt parsel tipi çekme mesafeleri 

uygulanamaz. 
G = Parsel Genişliği (Uzun Kenar) 
O = Yan Çekme Mesafeleri Toplamı 
D = Parsel Derinliği (Kısa Kenar) 
X = Ön Bahçe ve Arka Bahçe çekme mesafesi toplamını gösterir. 

 
           37.      Parsellerdeki çekme mesafelerinde karayolları kamulaştırma sınırından 
min. 25m. ve doğalgaz boru hattından min. 22 m. olan yapı çekme mesafesine 
uyulması zorunludur.Doğalgaz bağlantı hat ve bağlı sistemlerinin bulunduğu sanayi 
alanlarında uygulanacak emniyet mesafeleri şu şekildedir: 
Daimi irtifak alanı SOL tarafı:4mt+imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi,  
Daimi irtifak alanı SAĞ tarafı:4mt+imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi.  

38. Planlama alanı içerisinde bu plandan önce onaylı imar planına göre 
uygulama yapılmış olan parsellerde (uygulama yapılmış, terk edilerek tapuya tescile 
edilmiş veya ruhsat alınmış ve inşaatı tamamlanmış veya su basman seviyesi gelmiş 
olan alanlarda) mevcut durum müktesep olup yeni/yeniden ruhsatlandırma 
aşamasında bu planın yapılaşma koşulları geçerli olacaktır.   
 
 İdari ve Sosyal Tesis Alanları:  

39. Planda yer alan idari ve sosyal tesisler alanlarında Emsal (KAKS = Kat 
Alanları Katsayısı) E=0,40 olacaktır. Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanacak avan 
projeye göre uygulanacaktır. 

 
      40.    Planda idari ve sosyal tesis olarak gösterilen alanlarda; çıraklık okulu, 

meslek okulu, bölge yönetimi, sendika, toplantı salonu, sergi alanı, lokanta, kafeterya, 
güvenlik, cami, kreş, KOSGEB, sağlık tesisi, bankalar, alışveriş merkezi gibi tesisler 
yer alabilir. 

 
Teknik Hizmet Alanı: 
          41.  Teknik Altyapı Alanlarında Bölgenin teknik ihtiyaçlarını karşılayacak 
tesisler (trafo merkezi, indirici merkez, enerji üretim tesisi, telekomünikasyon tesisi, 
itfaiye, makine parkı vb. tesisler) yer alabilir.  

42.     03.09.2014 tarihli Komisyon Raporu hükmü gereği,Bilecik Orman   
İşletme  Müdürlüğü görüşü  uyarınca; İmar planının bütünlüğü ve parsellerin birbiriyle 
irtibatını sağlayacak mülkiyeti Orman alanına rastlayan teknik altyapı alanlarının 
Orman Bölge Müdürlüğü’nden izinleri alınması şartıyla yol ve altyapı üniteleri olarak 
kullanılmasında sakınca yoktur. 
* sembolü ile gösterilen teknik altyapı,otopark,park vb. kullanım alanları; Orman 
Bölge Müdürlüğünden izin alınarak kullanılabilecek alanlardır 
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EKLER 
 
RESMİ KURUM VE KURULUŞLARLA YAPILAN YAZIŞMALAR: 
 
a-)Milli Eğitim Bakanlığı,Mesleki ve Teknik Eğitim  Genel Müdürlüğü’nün 18.01.2016 
gün ve 586422 sayılı “Okulların Sanayi Bölgelerinde Açılması” hakkındaki yazısı,  
b-)Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 14.02.2017 gün ve E.1850924 sayılı yazısı, 
c-)Bilecik 2.0rganize Sanayi müdürlüğü’nün 21.02.2017 gün ve 168 sayılı yazısı, 
d-)Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 16.06.2017 gün ve E.9211501 sayılı yazısı, 
e-)Bilecik İl Özel İdaresi’nin 17.07.2014 gün ve 5886  sayılı yazısı , 
f-)Bilecik Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğü’nün 29.09.2017 gün ve E.3988 sayılı  
yazısı, 
g-)Bilecik Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğü’nün 03.10.2017 gün ve E.4027 sayılı  
yazısı, 
h-)Bilecik İl Kültür ve Turizm  Müdürlüğü’nün 05.10.2017 gün ve 1904 sayılı  yazısı, 
ı-)Bilecik İl Kültür ve Turizm Md. Bilecik Müzesi Müdürlüğü’nün 04.10.2017 gün ve 
799 sayılı  yazısı, 
j-) Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 25.04.2018 gün ve E.8281966 sayılı yazısı, 
k-)Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü’nün 19.04.2018 
gün ve E.851682 sayılı yazısı, 
l-)Bilecik  Orman İşletme Müdürlüğü’nün 18.07.2018 gün ve E.1543427 sayılı yazısı, 
m-)Bien Banyo Ürünleri San.Tic.A.Ş. firmasının 13.12.2018 tarihli yazısı,   
n-)Gata Mühendislik Mimarlık İnş.İzolasyon Ltd.Şti. firmasının 30.03.2018 tarihli 
yazısı, 
o-)Mikrotek  Kimya Sanayi ve Tic.A.Ş. firmasının 30.03.2018 tarihli yazısı, 
p-)Müteşebbis Heyet Arsa Tahsis Kararları, 
r-)Tapular, 
s-)Yönetim Kurulu Kararları, 
t-)Plan Müellifi Evrakları. 
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