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MANiSA BÜYÜKşEHiR BELEDiYE BAŞKANLIĞI

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi GeneIMüdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
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yapılacak uygulama imar planlarında ve
olacak uyguIamalar yapıımamalıdıi. Görüş istenilen alanlarda
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Mah. 23 l9 Sok. No: l 2/C ŞehzadelerManisa
Telefon No: (236)250 ı2 00 Faks No: (236)999 l7 32
e-posta: destekhizmetleriamanisasıı,eov.tr intemet Adresi
httos://manisasu. eov.tr
Kep Adresi: manisasıı@,hsol kep ta
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görüş belirtilen alanlarda değişiklik olması durumunda İdaremizden ayrıca görüş alınmalıdır."
denilmektedir. Ayrıca Dere Yatakları ve Taşkınlar konulu 2006/27 Sayılı Başbakanlık genelgesinin
l .Maddesinde " , ilçe ve belde gibi büyük ve orta ölçelaeki planlı y|rleşim yerleri ile mevzii planlara
göre yapılan küçük ölçekıeki her türlü yerleşim birimlerine ait imar planlorının düzenlenmesi
esnasında Devleı Su işleri Genel Müdürlüğü'nün (DSi) Tedbir ve ıavsiyeIerine ıiıizlikle
uyulacaknr." hilkmü gereğince de DSİ'nin kurum görüşüne başvurulmalıdır.
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımızca yapılan incelemede, bahse konu alanın çevresinden geçen
ana kanalizasyon hattımızın bulunmakta olduğu bildirilmiş olup, hattın güzergahı ekli krokide
gönderilmekted ir. Bu kapsamda yazı ekindeki haritada belirtilen alan içerisinde kalan mevcut
hatlarımızın bakım ve onarım çalışmalarının saklı kalması koşuluyla Kanalizasyon Dairesi
Başkanlığımızca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Ayrıca Turgutlu İlçe Şefliğimizce yapılan incelemede, İlçemiz Ergenekon (5. Mıntıka) Mahallesi,
nolu adaların bağ|ı bulunduğu yollarda
2326-1698-2919-2782-2855-2933-2873-2872-2870-1690
kanalizasyon hattının ve içme suyu hattının bulunmadığr tespit edilmiştir.
Bilgilerinize rica ederim.

EmreöZüNLü

cenel Müdür yardımcısı

Ek:

l- Mevcut Kanalizasyon Hattı Giizergahı

2-cD

{tu bejee.

gıleıtli clckronik iııızı iı. imzalanml§ııİ.

DoğİulamaKodu.t3x2zN-eKrnU1o-oKYvwo_nxw1bN-IF4kcAcYDog!|afi^Liİ*j:@
Yaöasanlaı Mah. 2319 Sok No:lZC Şehzadeler/Manisa
Telefon No: (236)250 12 00 Faks No: (236)999 17 32
e-Posıa: d€sıekhiznetleriamanisasu eov.r inıemcı Adıesi
httDs:/İrranisasu,qov,tr
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İmar Planı Alanındaki lGnalizasyon Hatlan
Haritanz için bir açıktama yazın
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