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1. MARMARAEREĞLİsİ İı,çnsi sir ALANLARı ııanici ı. ETAp 1/1000

öı, çnxı,i UyGULArvra iııan rLANI ur Ğis i ı<ı,iĞi
1.1. pLAN NoTu iravnsi

Marmaraereğlisi İlçesi kıyı kesimleri yapılaşmış olsa da ilçenin büyük kısmı liala
YaPllasmaYa müsait boş alanlardan olusmaktadır. Marmaraereğlisi İlçesinde mevcut imar
Planlan sartlan ile bir parselde birden fazla yapı yapmaya müsait alanlarda olusturulan yatay
kat irtifaklı parsellerde bağımsız bölüm başına düşen arsa paylan konusunda uygulaına imar
Planlannda açıklayıcı madde olmaması sebebiyle sorunlar yasanmaktadır. Söz konusu
alanlarda uygulamaya gidecek parsel sahiplerinin artan talebi ve uygulama imar planında söz
konusu talepleri karsılayacak gerekli maddelerin olmaması nedeni ile plan notu gelistirilınesi
gerekliliği ortaya çıkmıstır.

Marmaraereğlisi Belediyesi Meclisine sunulan önergeye istinaden; 1gl08l2020 tarihli
komisYon karan alınarak, 03/09l2O2O tarih 99 saylı Maımaraereğlisi Belediye Meclis
KaranYla bir plan nofu hazırlatılarak imar planlanna ilavesine karar verildi. Bu plan cleğisikliği
alınan meclis karanna istinaden hazırlanmıstır.

Planh Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69'uncu maddesinde Yönetmeliğin Uygulanmasına
İliskin Esaslar bölümünde :

" ( l ) BüyükŞehir belediyeleri ile il belediyeleri, ikinci fıkrada belirtilen değiştirileıneyen
hükümler dısında kalan hususlarda, beldenin tarihi ve yöresel şartlannı gözetmek kaydİyla
Bakanhk onayına sunulmak üzere imar yönetmeliği hazır|ayabilirler. İdarelerin iınar
Yönetmelikleri yürürlüğe girinceye kadar uygulamalar bu Yönetmeliğe göre yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncr, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici
maddeleri ile 19 uncu ve 20 nci maddelerinde yer alan hükiimler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkanlacak
Yönetmeliklerle değistirllemez ve planlarda bu hül«imlere aykrrı olarak getirilecek hül«iınler
uygulanamaz.

(3) Yönetmeliğin plantarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değistirilemeyeceği
ikinci fikrada belirtilen hüki,imler saklı kalmak kaydıyla, ilgili idarelerin imar yönetmelikleri uygulama
imar plarunda aksine bir hükiim bulunmadığı takdirde uygulanır.

(4) Planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değistirilemeyeceği ikinci fıkrada
belirtilen hüktimlerin Bakanlıkça değiştirilmesi halinde, bu değisikliklere ilgili idarelerin
Yönetmeliklerinde yer verilinceye kadar uygulamalar Bakanlıkça yapılan değisikliklere göre yürütülür.

(5) Bakanlar Kurulu karan alınan uygulama ve yatırımlarda ve bedeli kamu kaynağı kullanılarak
YaPılan kamu yatınmlannda bu Yönetmeliğin tanımlar bölümü hariç öncelikle imar planlanna. imar
planlannda hükiim bulunmadığı hallerde bu yönetmelik hükiimlerine ul,rrlur.

(6) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında tereddüde düsülen hususlarda; öncelikle ilgili idaresine,
tereddüdün giderilmemesi halinde büyüksehir belediyesi olan yerlerde büyüksehir belediyesinin
görüŞüne bası'urulur. Tereddüdün devam etmesi durumunda idaresince veya ilgilisince Bakanhk
görüsüne başr,urulur.

(7) Proje hazırlanmasl, yapl ruhsatı ve arazi düzenlemesine iliskin uygulamalar bu Yönetmelik
ile BakanlıkÇa çıkanlan diğer imara iliskin yönetmeliklerde yer alan tanımlara göre gerçeklestirilir. "
hükmü yer almaktadır.



Bu doğrultuda Marmaraereğlisi İlçesi Sit Alanları Harici l. Etap 1i 1000 Ölçekli Uygulama imar
Plarunın, Plan Notlarına:

'36.. Planlama alanı dahilinde, konut ve konut gelisme alanlarında 1ıer alaıı, 2 katlı ı,e ( 3.
katında bağmsız bölüm yapılamayan ) 3 katlı imar ad.alarıntla, 1ıatav kat irtifakı/ nıiilkilıeti
kurulmak suretiyle elde edilen bağmsız bölümter içiıı asağıclaki hükiimlere uyıılur.

36.1- Bir Parselde, aralarında en az 6 metre mesafe bırakıIarak bircJeıı.fiızla kontıı
bloğu YaPılnıası durumunda; yatay kat irtifakı tesis edilebilmesi için lılok içerisiıırle .r,,gy
alan her bir konut amaçlı bağımsız bölüme düsen arsapayı, en az ]75 nı2 olnıcı.şartı
aranacaktır.

36.2. Bir Parselde, aralarında en az 6 metre mesafe bırcıkılarak lıirılen .fazla konııl.
bloğu YaPılması durumunda; yatay kat irtifakı tesis edileıı lılok içerisiııcle, clüse.ytle ıle
kat irtifakı tesis edilen blok içerisinde, düşeyde de kat irtifakı tesis talebinde ise konııt
amaÇlı her bağımsız bölüme düsen arsa ptyt en az 87.5 m2 olmalıtlı.r.
36.3. Bir Parselde, aralarında en az 6 metre mesafe bırakılarak bird,en .fazlo. konııı
bloğu YaPılması duıunıunda; zemin katlarında işyeri yapılan bloklarda kon.ul onıaçlı
bağımsız bölüme düsen arsa payı ilc konutun alt kanndaki isyeri amaçlı hoğımsız
bölümlere düsen arsapayı toplamı l75 mj olrıcoktır.' hükmü getirilmistir.

sir araNLARI HARiCi 1. ETAp UyGULAMA İMAR pLANI
REVIZYONU
PLAN NOTLARI

1. BU PLAN KAPSAMINDA,
İ DEPREM YÖNETMELİĞİ,
İ OTOPARK YÖNETMELİĞİ,
o GAyRİsrruıı ıvrÜpssBsELER yÖNprnıEliĞİ,
o |(,\fu\YoLU KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESiSLER

HAKKINDA YÖNETMELiK,
o KrYI KANLINU vp İrcİrİ YÖNETMELİK,
. TuRZM vATIRIM vE İşLETMELERİ yÖNETMELiĞi.
. ISI ENERJİSİ PERFORMANS YÖNETMELİĞi,
. 2872 SAYILI ÇEVRE KANL|NU VE BU KANLrNA cÖnp ÇIKARTrLAN SU

rn riı-iĞi roNrnoı-Ü yöNpTMELiĞ i.
o KATI ATIKLARIN KoNTRorÜ yÖNETMELiĞi,
ı HAvA rinı-iriĞiNiN roNTRoLü yöNETMELiĞi,
. TEHLiKELİ ATtroARIN KoNTRoLÜ yöNETMELiĞi.
o TIBBI ATIKIARIN KONTROLÜ yÖNETMELiĞİ vp zanaRLI KiN.[yAsAL

MADDE VE ÜRÜNLERiN KONTROLÜ yÖxBrMELİĞi.
ı TopRAK rinriı-iĞİ yÖNprnıEliĞİ.
o 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISIHHA KANLNU,
O BU PLAN VE HÜKÜMLERİNDE YER ALMAYAN KONULARDA HALEN

YÜnÜnrÜKTE BULLINAN VE BU PLANIN ONAYINDAN SONRA
vününrüĞp cirucEK oLAN niĞpn MEvzuAr rrürüıııLERi vE



MEvzuAT DEĞişiKlixrpni ( KANuN, ıüzü«, yöNnlıpı-u<, rp,gı-iĞ )
cEçEnri»in.

2. vArILACAK HARFiyer çALIşMALARI SIRASINDA TASINIR vE TASINMA7
rürrün vE ragiAT vARLIKLARINI BULANLAR. vaı-ir oLDUKLARI vEyA
KuLLANDIKLARI anazi içiwon rürrün vg reBiar venı-ıĞı
BULUNDUĞuıI-ı gİrpNrpR VEYA ypxİ HABERDAR OLAN ı,ıaı-İı< vp
zirvgırpR BIINU EN yAKIN ıvıüzp,vrüoünrüĞtnşe vErrA ııuı-ri i»anp
eıııinı-pniNp n nı-inTMEyE MECBURDURLAR.

3, DONATI ALANLARI (YOL,MEYDAN, PARK, ypsİr SAHA, GENEL OTOPARK,
cigi UMtIMi HizıaprLERE AyRILAN yERLER iı-B cavi. KARAKoL vE
BĞiriıı,ı rpsis ALANLARI) KAMu priNp GEçMEDEN tIyGuLAMA
yApILAMAz. ANCAK pLANDA özpr oKuL vr, özpr saĞı-rr ALANI oLARAK
A\aRILAN YERLERDE AMACI DIŞINDA KULLANILMAMAK KAYDIYLA BU
ŞART AILN{MAZ.

4. YApILASMADAN öNcp iı,ciı-i MEvzUATA ıJyGtIN pARSEL BAzINDA zpıvıiN
prüoü yApILACAKTIR.

5. ÜzEniNnE BOYUTLARI Y AZILIrİrrpı-pR ııa«shvrrrıa YERLESME
ALANLARIDIR.

6. 3 KATLI vEyA DAHA ez inrira BuLUNAN pARSELLERDE. rrApl sauinixiN
NiHni rpncirıiNp cönp giR vnya iri «arı-ı iNsaar yapıı-agil-iR.

7. TERASLAR 3194 sAyırı ivan KANIINu vp irciı-i yöxprııpı-irı-pni
poĞnuı-rUSLINDA yApILACAK oı-tlp, TAKS vE KAKS HESABINe o,trıiı_
F,»iryır,zıER, ZEMiN «arı-aRDA yApILACAK TERASLAR yoLA vE KoMSU
PARSELLERE 2M DEN FAZLA YAKLASAMAZLAR, AYRICA TERAS ÜZPniNP
YAPILACAK B.A PERGOLALARIN YOLA BAKAN CEPHELERDE GENİSrİrrPnİ
3M DEN FAZLA OLAMAZ.

8. KAPALI çIKMALAR giNa cppnpsiNiN zz:,üı.ü GEçEMEz, EMSALE oaniı_
nnĞiroin vE EN FAZLA ı.z ı,ıErnpoin.

9. ÖN vp ARKA BAHçE MESAFESİ gpl-iRrirı,ıpnais ADALARDa rpsp«ı<ür
ESAS ALINACAKTIR. ARKA BAHÇE MESAFESİ nixa ppniı.ıı-İĞİ
saĞı-aNrNCAyA KADAR oüsünüı,EniıiR, ANCAK göyı-p DuRUMLARDA 3
KATA KADAR 2 M,DEN DAHA AZ,3 «ar ÜzpRİNop 3 METREDEN DAHA AZ
ARKA BAHÇE BIRAKILAMAZ.

1 0. BAHçEDE lrApILaN vıüşrBvıirar GApALI oTopARK, ı<öHıüRıür,s ıĞ ıNaı<.
DEPO VS.) RIIHSATA TABi opĞİroin.ÖN nnrrçELER Hlnİç nİĞpn BAHÇE
MESAFELpniNp 6x3 METRE CErHE vE 2.40 METRE yürsnrriĞi cpçvıEyEN.
yaĞıvnın SuyU AKARI rpırıoi pansnı-i içiN»E KALAcAK spriı-op KApALI
oTopARK, DEp o, rövrün cisi N4üs rpır,ıiı-ar yapıı-ag iriR.
n rÜs rpn ıiı-arren ANA n iNanaN » o ĞnuoeN inrig aTLAND IR IL AM Az.
YATAY «ar inrİFAKI rpsİs Bniı-vıis rARsELLERDE, vrüşrnHıiı-arı-an rar
vrÜı-ı<iypri «axrrxn; KAp s AMIN»e oEĞpRrpNo iniı-pnnr yep ıı-ag iı-i n.

ı ı. ı<ÖşEnAşI rARsELLERDE ırAN BAHçE MEsAFESi çr«anıı-DIKTAN soNRA
giNe oEniNriĞi o ıııprRgDEN Az KALtyoR isp, niNa cpprıpsi o ııprRpyi
saĞı-ayaN KADAR yoı- TA]L\Frı.ıneı<i yAN BAHçE MESAFEsi : ı,ıErRpyn
KADAR oüsünüı-ggiriR.

12. TAKS İrp prop pıİrEN zpıı,ıiN KULLANMA HAKKI, BAHçE MEsAFELEni iı_E
iı-ciı-i ırürüı,ıı-ERLE SINIRLIDIR. TAKS irp gpıR.LENEN TABAN ALANI BU



SINIRLARIN VERDiĞİ alaNoax rÜÇÜr İsp grNa KONLII\{U cÖnÜŞ
MESAFELnniNİ ARTTIRAcaı< şErir»E s Eçiı-pgil-iR. yAp ILA s Ma opĞnn i
YAZILMAMIS A\.RIK Nzav YAPI ADALARINDA TAKS %40,TIR, KAKS
DEGERI BULLINMAYAN YAPI ADALARINDA KAKS UYGULAMASI YOKTUR.

13. uyGuLAMA NET pARSpr üzpniNDEN yApILAcAKTIR.
14. PARSEL ALANINoa iıı,ıan KANIINL]NUN TANIMLAnıĞı gpoELSIZTERK

ORANINDAN (KANLINIIN ı 8. MADDpsiNp cönp %40\ F Azı-a rpRriN oLMAsI
DURLML|NDA EMSAL HESABI, YASAL gElplsİz TERK ıı,ıi«ranı
»üsüı-»ürrEN soııRari nnür pARsEL üzEniNoEN yApILIR.

15. Bu PLANIN oNAMA ranirriNopN öNcp t yGuLAMa cönıııüS vE ARSA
VASFINI KAZA}{Mıs inıan pARSELLpniN»p TAKS, KAKS,EMSAL HESABI
TERK İsı-pvrBRİ yapıı-naAsl VE ÇEKME MESAFELpniNp UYULMASI
KoşuLU irp pansrı- ALANINa cönn HESArLANIR.

16. BAHÇE MEsAFELEni vpnirııaEviş rrApl ADALARI iı-p ırıpsruN SAHADA
BULL|NAN YAPI ADALARINDA MEVCur İsrixavıET VE OLUSUMLARA
LIyGLIN oLARAK BAHçE MEsAFELpniNi 2 METREyp raoad uyGuLAMAyA
gprpoiyp ynrriri»in.

17. KoMŞu PARsELLERE TEcAvuzrü giNarARDe«i rpcavüzüN oRTADAN
KALKMAsı İÇiN pLAN crnpĞi rgvrri» vn irRaz isı-pnıı,pni yapıı_aeil_iR.

Pu rÜn iŞrEvrEnnp ııiNiıvrırıı ipnaz sARTI ARANMAz. MEsKLrN ALAN
ıçEnısiNoE KALAN gBrp»iyECE UyGrrN cönüLEN pARSELLERDE MEvCUT
KADASTRAL PARSELiN sprı-iNİ oÜzBNı-EMEYE yÖNEı-ir irnaz
işrnvı-EniN»p ıııiNivruıı,ı pARSEL vE CEpHE şARTI ARANMAz.

ıs. N4iNiMLIM vArILANMA şARTLARINI seĞı-avayAN MEvCUT rAR5ELLERDE
PLANLI ALANLAR rip ivıen yöNprıııpı-iĞixp uyULACAKTIR. ANcAK
DAHA UYGL|N ÇÖzÜwıyoLLARI BuLMAi( AMACryLe giRKAç DAR paRsp1i
Binrirrp ppĞnnrpNıiniı-EnrK o yER içiN rrsnir pniı-EN yApI
KARAKTEnrpniNp LIYACAK pÜzpNoEN uzAKLA S MAr\{AK Üzp np g iNa
CEPHELERİ ropravı İuan pLANI pLAN NoTLARI rrÜrı_iıı,ıı_pRiNoB yER
ALAN HaiNntul,ı giNa cnpırBsi SARTINDAN Az oLMAMAK KArrDryı_a iı<iı_i
vEyA üçrü BLoK vArILMAsINA nprE»iyp yprriı-inın.

19. PLANDA AYRIK Nizavı vEnİrııiş ADALARIND AIKIzNizaırı 
^DABAaINDABrüo yAp ILARAK g pl-pn irrp s iNcp vpniı-pg iI-iR.

20. PLANDa BBI-iRI-ENEN ivıan isrixavıpri inrirarrA TEcAvüzrü oLMAMAK
KAYDryLA ADA içiN vEnirviş NizaM DIsINDA oı-usMus rrApl vARsA o
PARSELLERE KoMşu pARsEı-»pri rpspr«üLLERE cbne İvan pLANINDA
oNcÖnÜı-EN yApI oüzpNiNoEN FARKLI oLARAK AyRIK. i«iz gLoK vEyA
nirişir Nizav yApI gprpoiypsiNcp vpnirBniı-iR. axcar pLANDA
npı-inrirEN iNşaaT ALANI EsAs ALINIR.

21. ADADA MEVCUT rrşErrÜL VAR İsp Öıı BAHÇE MESAFELnniNpp ivan
HATTI DISINA ÇIKMAMAK KA\.DIYLA MEVCUDA L|YIJLUR. YOL CEPHE
HATTINA RAsTLAyaN üsr KATLARDa isri«aı,ıpri saĞı-AMAK AMAcryLA
iİVİan HATTI DISINA ÇIKMAMAK KOŞULUYLA BAHÇE MESAFEİ-PRiNP
BAKILMAKSZIN AçIK vE KArALI çIKMA yapıı-aeil-iR.

zz. rÖşE PARSELLERDE YAPILASMA SINIRLARı ivan DuRt^4tINDA
BPrinrİı-EN çEKME MESAFEıpniNp cönp yApILAcAKTIR. ANcAK ı<ösn
YoL KIRIK çİzcİsiwDEN DoLAyI çEKME MEsAFEsiNop oLusAN KIRIK



çizcivp pARALELı-ir şnnu ARANMAz. HER KosULDA nıan HATTI
ASILAMAZ.

z:. İıııan PLANI üzpniNoE MEvCuT yApI oLAN rösp pARsELLERDE RuHSAT
YgNirpnıpsi, iıavE RIIHSAT vpRiıvıpsi, ıaoiıAT vElrA isrAN Rt HSATI
vPnİrupsi uariNnp prawoari rösp KIRIKLARı oi««arE ALINMADAN
nıen DURLMU nÜzpNrpNpgİI-iR. ANcAK BU yApILARIN yIKILIp ypxinpN
YAPILMA S I DtlRtJMtINDa ı<Ö s p KIRIKLARn{a irİ s riN uycuı-AMA
TERKLERİ yapırı,ıADAN RIIHSAT vrnirpır,lpz.

Z+. rÖŞE BAŞI PARSELLERDE ARKA BAHÇE OLUSMADİĞrXOaX PLANLA
nprinrpı.ınıis oı-aN ııınıiııtııı 3.00 M yAN BAHçE MESAFESİ pses
ALINACAKTIR,

25. EMSAL vpRİrpN yApI ADALARINoa nrxa CEpHE vB oBRiNı_ir saRrı
ARANMAZ.

zo. üzpniNDE BLoK rirrB TANIMLANMIS pARSELLERDE yAN BAHçE
MESAFESiNE yapıı-ACAK KAıALI çIKMALAR eARSEL SINIRINA 3M,DEN
FAZLA YAKIAşAMAZ.

zz. İuan PLANI IIyGULAMA SoRIINLARININ cinpniı-nıBsi aııaaclyı-A
Prawoarİ »pĞgnı-pR KoRL|NARAK ivan HATLARINI2 METREyE KADAR
KAyDIRMAyA gpl-poiyr r.pr«irrDiR.

28. OLUŞTURUı,aN ivıan ADALARINDa oıagirECEK KAyMALARDA pLANDA
ÖNEnİrpN lroı- GENisı-iĞi irp raoasTRAL rroı- GENisı-iĞi AyNI oı-»uĞu
DIIRLMLARDA KADASTRAL SINIRLARA tm-ıı-egil-IR.

zq. giNeI-ARIN KoT vERİı-nrpN pLANLI ALANLAR rip ivan yöNprnıpriĞi
rrÜrÜılrpni rrycuLANACAKTIR. ANCAK giR pARsELDE ninogx FAaLA
niNa yApILMAsı Haı-iN»E yoLDAN cEpHE ALMAyAN niNaı-an vARsA
KoT HER BiNANIN rÖsp KoTLARINrN anirnıprix oRTALAMASI ALINARAK
yepıı-agiI-iR.

30. YAPILAŞMA KAT SAyISINI ASMAMAK üzEnp giR pARsELDE ninopN F AaLA
BINA YAPILABiı-in. nu DURLMDe iri giNa AItASINDari nıpsapp iıraan
PLA}{LAI{ı ÜzpniNopN gnrİRrİı-pN YAN BAHÇE n ır,s alrı-pRİ
TOPLAMINDAN AZ OLANIAZ.

31. BU PLAN YÜnÜnı-ÜĞp cinntpıBN öNcE RuHsAr vpRiı-ıııis paRspLLER
içiN razANILMIs HAKLAR ceçEnı-toin.

32. RUHSAT VEYA İs«AN AşAMASINDaN öNcE HER 25 ı,ı, iNslaT ALANINA
KARş ILIK g İR aĞaç o iriı-pc prrin. o iriı-pHıpn iĞi oı,nuMLARDA
ı,ıEcı-İs çp gpriRI-ENEN BEDEL noĞRurruSuNDA gpl-poiyp vEzNps ixp
YATIRILACAKTIR.

33. BU PLANDAN ÖNcE ONAYLANMıs l,ıpvziİ iııan PLANLARI PLANDA
»irrarp ALINMIş TIR. p LAN gÜrÜı.üLüĞü.]-th.r s eĞ ı-eı.ıırıA S I MA K s ADryLA
BAZI ADALARDA MEVCUT HAKLARIN KORL|NMASI KAYDryLA YPNi
oüzpxrpMELER vE yApILANMA KoSuLLARı cpriniı-ııisrin.

34.}/ıEvZiİ iıııen rLANI BuLLNAN rARSELLERDE çEKME MEsAFELEni içiıınn
KALMAK KOŞULU İrp psrİ ONAYLI wpvzii1,1nn PLANI iı-p vEniı-px
EMSAL vE yÜı<sprri« HAKLARI cnçEnri»in. pıısaı- nnĞpni Bu rLANDA
OLUŞTIIRULAN NET pARSpı- üzpniNnEN HESApLANIR. BU pARSELLERDE
oNAyLI nıAR pLANI iı-p vEnirEN FoNKsiyoN EsASTIR.

35. KONUT ALANLARINDA;



. üçüNcü KATLARDA BAĞIMsIz göI-üN4 yApILAMAz. çATI TERASI
EMsALE oArıiı- nBĞirorn. çATI EĞivi spRgesrriR

. MİN gİNa cEpupsİ : 6.00 M

. MİN gİNa npnİNı-İĞİ : 8.00 M

. MİN PARSEL CEPHESİ : 10.00 M

. MİN pARSEL oEnİNı-İĞİ : 18.o0 M

. MİN PARSEL gtIyÜKLÜĞÜ : 30o v, 1 vENi oLUSACAK rARSELLERDE )o KONUT ALANINDA HALKIN ctiıvı-Ür nrrryacrNl KARSILAMAyA
nÖNÜ« oLARAK zpıı,ıiN KATTA ricanpr ( orrrrAN 1varıı-agiı-tn.. GELİŞME ALANLARINDA KALAN vE ivan IIyGULAMASI yApILARAK
ARSA VASFINI KAZANMIŞ PARSELLERDE gprpniYpNiN rrycuN cönÜsü
DoĞRuLTuStINDA RuHSAT vEnirpniı-in.

. ginnnN FAZLA gaĞıN4sız görüna yApILAN vE yATAy KAT vüı«iypri
rEsİs p»irEN yApI ADALARINDA, BAĞ[r,ısz nöı-üıa NI^4ARASI
ALMAYAN , ÖZELnrÜrriypTE KONU OLMAYAN MESKEN DISINDA
SOSYAL rpsİsıpR ( ORTAK KULLANIMa yÖNprix İoanİ rpsİs,
AçIIçKAperı yüzıı,ıE HAVUZU, r,iTNpSS SALoNU, çocllK oyL|N
SALONU VB.) YAPILMASI DURUMLNDA BU YAPILARDA KULLANILMAK
ŞARTI İrp pnısel %5 ARTTIRILIR. Açtr( yüzHıp HAvUzLARI EMSALE
narıİr y»irrvıEz. HAvuZLAR yoLA 3M KoMSU SINIRINA 2 MDEN F AaLA
LAKLASAMAZ.
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Planlama alanı döhilinde, konut ve konut gelişme alanlarıncla yer alan, 2 katlı ı,e ( 3.

I Katında bağımsız bölüm yapılamayan ) 3 katlı imar adalarında, yatay kat irtifakı/
' mülkiYeti kurulmak suretiyle elde edilen bağımsız bölümler için aşağıdaki hiikümlere
l uvulur
l Z"S,l. .Bir parselde, aralarında en az 6 metre mesafe bırakılarak birden.ftızla konutı ğloğu yapılması durumunda,. yatalı kat irtifah tesis edilebilmesi için blok içerisiııcle

I ler alan her bir konut amaçlı bağımsız bölüme düşen arsa pavt en az ] 75 m2 olma
l sartı aranacaktır.
' 36.2'. Bir Parselde, aralarında en az 6 metre mesafe bırakılarak birclen.fiızla konııt

I bloğu yapılması durumunda; yatalı kat irtifakı tesis edilen blok içerisinde, düşe.ııcle de
l kat irtifakı tesis edilen blok içerisinde, düsei de de kat irtifakı tesis talebind.e ise k,onııl, amaçlı her bağımsız bölüme düşen arsa payı en az 87.5 m2 olmalıdır.

İ 36.3. Bir parselde, aralarında en az 6 metre mesafe bırakıluı,ak birden./iızla koııııt
a bloğu yapılması durumunda; zemin katlarında işyeri 1ıapılan bloklarda konut amaçlıı fuağımsız bölüme düşen arsa payı ile konutun alt katındaki isyeri amaçlı bağımsız
l Oölümlere düsen arsa payı toplamı ] 75 m2 olacaktır.'ıı- ı E ' 
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37. TERCİHLi KULLANIM ALANALRINDA;
o KoNUT, İŞ MERKEzİ, n(irrax, oFİS, BÜRo, ALISVERİŞ MERKEZi, ÇoK

KATLI MAĞAZA, çARSI, KoNAKLAMA TESiSLERi, oTEL, MoTEL GiBi
TIIRİSTiK TES iSLER, SİNEMA, TiyATRo, r.rıüZE, rürüprıaNE. S ERG i
SALONU, LOKANTA, RES TAIIRANT, GAZiNo. YÖNETivı g iNa ıan ı.

ı
a

ı



BANKA, FiNANS KURLMLARI, DUMANSIZ, ATIKSIZ HİZMET AĞIRLIKLI
nİrcİs ayan ürcrivıi, voNıAJI, TEKSTİL, ı<oNpprs iyoN aıöıyEs i,
öĞnpNci yIIRDU, KREş, özpr oKUL, DERSHANE, öZELHASTANE vB
yApILAR irp rar oTopARKI yER Aı-Agirin.

o TERCiHı-İ ı<uıreNIM ALANLARINDA yApILASMA vE irnaz SARTLARI
KoNuT ALANALRrıçoari cte rD iR.

. TERCiHı-İ ruı-raNIM ALANLARINDA KoMSU çEKME MESApELpnixp
TECAVUZETMEMEK KAYDIYLa ZPVİiN KATTA. BETONARME OLMAYAN
sÖı<üı-Egiı-in ıvıeı,zEME irn rr,suin vB SATISA yöNrı-iı< ı_ıNirpı_en
YAPILABiı-in. nu {rNirpı-pn YOLA 3M DEN FAZLAYAKLASAM AZVE
TAKS, EMSAL HESABINa oArrir poirnrpzrpR.

:t. rırnizıvı rpsis ALANLARINDA; viN penspı- gÜYÜKı-ÜĞÜ: 3O0O M,, EMSAL:
0.50, H: SERBEST OLMAK ÜzEnp HAZIRLANACAK AVAN pnoıpsiNp cÖnp
run2M rnsisi yApILABiı-in. BıvtsAL HEsABI NET pARsEL üzpniNopN
YAPILACAK OLUP TOPRAK ALTINDA KALAN KISIMLAR BU ALANa naUiİ_
oPĞİı-nin. rr-ınizvı rpsisı-pRixop rrrnizivı yATIRIM vp isı-prl,ıpı-pniNix
NİrPri«rpniNB iı-i ş riN y öNprlıpriĞ rx rrürtnrı-pniNp tryu LM A s I
ZORLINLU OLIJP, BU ALANLAR AMACI DISINDA KULLANILAMAZ.

ıı. vEŞir ALANLAR vE aĞaçLANDIRILAcAK ALANLARDA; I(ENT|N AçIK vE
ıreŞİL ALAN irıriyacı BAsTA oLMAK üzpng KENT içrxop vE çEvRpsiN»p
cirı.üninı-ix rurlANIMA yöNpıir vp inıan pLANI «ananı iı-p
gpriRrpNMis EĞ ı-pNME, G(rı.üe iRıiK, p irNir irırivaçı-ARININ
KARŞILANagİrpcgĞİ roraNrA, GAzİNo, KAHVEHANE, ÇAY BAHçEsi,
BüFE, oTopARK ctgi ruILANIMLAR iı-p rpNis ,.r]Zlvrp,,,ııaixicoı-p,.
oToKRoS cieİ HBn rÜR sponrir paariyprı-pniN yER ALABiı_pcpĞi
ALANLARDIR. BU ALANDA YAPILACAK YAPILARIN PlısAıi: 0.05'i .yürsprı-iĞi o.so M,yi GEçEMEz.

+o. ypsİr ALANLARIN BAKIMLI OLMASI AMACryLA VE cpnBrrİĞiNoE
KAMIIYA BIRAKILMaK Üzpnp, KAKS: 0.05 VE MAX H: 4.00 nAHiı-iNnp.
TERKTEN ÖNcprİ pARs EL s aııie iNiN oüzpNı-gyıp ı<uı-ı-eNae iı-pc p Ğ i
MIIvAKKAT REKREArir rEsis LERDE ynn eı-ag iI-iR.

41. PLANDe vnşİı- ALAN OLARAK AYRILAN VE KAMI YA TERK Boİı-px
ALANLARDa İrcİı-İ KAMU KIjRULUŞUNIIN tryGIlN cÖnÜsÜ ALINMAK
şARTI iı-p rnapo vAIILARI yApILAgiI-iR.

42. PLANLAMA ALANI içEnİsiı.ıoE YER ALAN AKARSU KIYILARINDA
anaziNiN ooĞeı- TopoGRAFyAs INI »pĞi s rinECEK KAaI, Do LGu
İsı-pııı-pni yapıı-aııAz. KIıM, çAKIL çEıiiı-EvEz. ıvfoloz, CURUF vE çön
ATILAMAZ.

43. AKARyAKIT VE LpG israsyoNLARINDA; ytrnünı-üKTE BULIINAN
KARAYOLLARI rnaFir KANLINU, KARAy oLLARI KENARINDA yA p ILA C AK
VE AÇILAcar rpsİsLER HAKKINDa yÖNErııapı-i«. pETRoL pİyasası
KANI_INU, SIVILASTIRILMIS pETRoL GAzLARI (LpG) piyasası KANLINU vE
İrciri yöNErnıpİirı-pR, rjieen rtııı işı-enıı-En iı-p iıciri vününı-ürrpri
MEVZUAT rrÜrÜvırgni cEçEnrtnin. gu ALANLARı-a iı-ciı-i MEvzuAT
nÜrÜııa rpniıvE UyM AK KAyD ry LA AKARyAKIT i s re s yoıvu N n rı iz vı pr
VERECEK RESTAIIRANT, KAFETERYA, wC, LAVABo ciei rpsİsı-pn iı-p



MARKET, oToMARKET GiBi SATIS eIRINaI-pni vp vxalıa. yaĞ nEĞişiv
ALANI cİgİ aLaxLAR yAplragİI-iR. E MAX:o.SO, H MAx: civaRrN
KARAKTEnı-pniNp cÖnp ıı,ınıaenİ ALAN PROJE İı-p gBI-tRı-pNİn.

++. rPrNİr ALT yApI ALANLARINDA rprNir irıriveçı-ARINI KARSILAyACAK
rPsİsrBn ( TRAFo ıı,ıEnrpzi, iNoinici MERKEz, pNenri ünprint'rpsisi,
rpı-pı<ovrÜıxirasyoN ıpsİsi, SU-ATIK SU ARITMa, iıpRiyp. ııariNn
eARKI vg. rpsislER) yER ALAeiI-rR.

45, PLANDA YAPILASMA SARTLARI OLMAYAN KAMUYA A\T.ILMIŞ
ALANLARDA (BELEDİyE uzıvıET ALANI, SpoR, EĞiriııa, oKUL rpsisrpRi,
nrsvıİ KIJRIIM, ioani-sosyAl TpSiS, «ürrünpı- ıESİS, saĞı-ı« ALANI vB.)
PLANDA gEriRrİI-vıpvıİssp HpR yÖNDEN EN AZ 5 METnr çEKiı-EREK
vınıaanİ AVAN pnoıpsiNE cÖnp UYGULAMA YAPILIR.

46.BU PLANDA BULLINMAYAN HUSUSLARD A,1I1OOO0O Öı-çErri ERGENE
HAVZASI TRAKYA arr gÖLcnsi çEvnp oüzpNi pLANI irı<prpniNı,lı2500o
ÖrçErri rprin»aĞ iı- çEvnp nüzpNi pı-aNı rrürüııı-ERiNE, NAzIM ivan
PLANI ırÜ«Üııı-ERiNE, nıan KANLrNu vE irciri yöNprırapı-i« ırü«rnıı_pni
iı-p irciı-i vıpvzuar ırü«rhııpRixr IJyuLuR.

l
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RtIM:l. KAltAR N[]IVtAltASI: 99

BIRLEŞ|Mıl. ToPLAN,rI SAA'|-I: l.t.00

KAttAIı
Ivtustafa D!-i\,1İR'in iincrgcsi-İlçc sınırlarımız<Jıı uygulamııya esas olacak bir plan noru gcliştirilnıesi
ioıltlstl)

DE}vlili. (iiivcıı Çİ]^VllaN. \4tıharrçlıı ŞF.N. Bahıttin (|AVDAn. iclris ALl'tjN. Fehnıi DLJMAN. Ctjnül
YlL.,\1,\Z. ljrçn D(Xiz\N, F.rol Ytl.iv,lnz. Serclırr ('()LP.{N, Scır,et LlNAl . Atakaıı Öz'l'ÜRx.nogan

ZNİAN. Suat SAitl

ı,opı.nx,ı,ivn KATILMAYANt,All: Fehmi DUMAN
-* Ü,*fiıu;;gl,.ri B.**;tı.r,e Ivleclisi .1ü95-§q\,ü B,",lc,lÇ-(Cıı..iiıüiı*ı jo,iıiaJoesli.c g"i..di)

eclisi (lalıŞına Yijııctıııeliğiniıı 6.nıuddesi gcrcğince: ıılığan ıııecli.s ttrlılıntısıııı 0:j.09.2020 tırihi
I]RŞEMIJE günti saat l4,00 clc ;-apırıak iizerc. N,tcclis Başkanı l liknıet ATA Başkanlı
anııaracrcğlisi Bclcdivesi j. Kat koııt'eraııs sııl<ııııında ıtıplanch.

0ürıden'ıiıı btı nıtıddesi İıııar koıııis5,on karanııııı g(iıtişülınesi lıususuciıır. (}ı{ustafa DEMİIt'i
iinergcsi-İlçe sınırliırııııız<lıı ul,guılaına),a csas olacak bir pIan ıı<ıtu gelişıirilmesi.) l9.08.2O20 tarihli inı

ınisyoıı ttıplaııtı tutıınağı ŞeIrir Plancısı Gizenr S[..RTAKAN ıara{iııclaı,ı tıkı.ındu."I]clcdiyc Mcclisinıizi
-08.2020 ıarih 88 ııolu kararı ile konıisyontıılluzo havalc c<iilcıı. Beledil,enıiz tıutJı.ıtları dahilinde bi
rselde hircten tazln lılok 1,apılnıak sııreıivle oltıştı.ınılan vataı kat iııilaklı parsel|erile bağınısız bölii
şına tltişen ıırsa pı\jı koııı.ıstıı,ıda ııygtılanıada lıazı strrtııılıır ı,aşanclığı, konıı lıakkıncia soruna çöz
tirn'ıek aıııaçıvla ttiııı ilçe sıııırlarııııızda uvgulaınaya esas olacak bir plan notu geliştiritıııesi kontıl
lediycıııiz- VIeclis tir,esi N'lustata Di-]MiR ,in öııergesinin g(irüşi,ilııesi.

Yapılaıı giirüşıı,ıeler sonııctıııda. iv{ıırı,ııııraereğlisi t}elettil,esi sıırırları dahitinde ona1,lı ttinı iın
lanlarıııcla geÇerli olıııak üzere aşığıdaki inıır plaıı ııotrııırın plan nıticllifleriııc lıtızırlatı[arak inı
laırlarına ilave edilınijsiı,ıe konrisvoılıı|ı,ııız.ca oybirliği.vle karar vcrilmiştir.

iı-nvE pLAN NoTU;
Plaıılaıııa alanı dalrilindı.'. kcıııut vc kı:ııııt gelişnıe ıılanlarında;-er alaıı.2 katlı rıc- (J.katııırl

ağıırısız böltinı .v.,apılaıı,ıay,aıı;3 kaılı iıııar adalarında, yatay kat irtifakıiıııiilkiyeti kıırulnıak sıırctiylc cl
dilen bağınısız btiliinılcr için aşağıdaki hükilnılcre. ıılulur.

Biı parselde iıralırıııda cn az 6 n,ıetrt rılesafb [,ıırııkılarak. birdcn thzla konut bloğu vapılnıas
urun'ıundı. yaıa.v kaı irıitakı tı:si.s edilebilnıcsi için. lılok içerisiııtle 1,Ör alan her bir konut amaçl

bağıııısız lı(iIiiıııe diişcıı iırsa pavı eı) ıı,ı. l75 ııı? olıııa şaıtı artnacaktır.
Ilir parscldc aralarıırda cn az 6 metrc ıı,ıesate bırakılarak. biı,dcıı tazla koııut bloğu yapıl

ınııırdu. vatav kıı irtithkı tesis cdilcn blok içc5isinde. dtişcyde de kat irtii'akı tçsis ıalçbinde isc ko

/1.-ll l [,, i I

V-+ l

iyc i\{cclisiııi'l'cşkii r.lcnl*rin A ;;-İİ',k"*t İİ^. lj;İL:;i-Tav. ıırrtoro



.
ıı ner bağımsız böltiırıe düşen arsa payı en az 87.5 nı2 olnıalıür.

Bir Parselde, aralarıııda eıı az 6 ıııetre ınesafe bırakılarak. birı]en fazla konut bloğu 1,apılnıasnıı,ıırda, zeınin katlarıııda iŞveri YaPılan bioklarda konut aıııaçlı bağııı-ısız böIüıne düşen arsa payı ilt
onutun alt katındaki iŞl'eri aırıaÇlı bağınısız bölünılere düşen arsa payı toplamı 175 nı2.olacaktır.

Meclis BaŞkaııı Hikmet ATA, inıar konrisyon raporunu oylaıııaı,ır suncju. yapılan açık oyla
uctli imar komisYonu raporunuıl kabulüne Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

Mus/af DE İdris ALTLIN
Katip ÜyeKa rc

piN:5,}\t,ju3,'|

Mgrıııürraeı.eğlisi
8eleciiye MecIisinin
Q3.i:.Şll.9;ytarih ve
..J. J.... sayı iı kara rryia
*naytanan piaııdır
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