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Serik Belediye Meclisi, 06/06/2017 Salı günü saat 14.30 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Haziran ayı Meclis toplantısına devam etmek üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan
ÇALIK Başkanlığında üyelerden Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay
KARAYILDIRIM, Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa
T Ü R m E N , Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN, Recep
BÜYÜKGEBİZ, Kani DEMİR, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül Y ILM A z’
Mahmut ERDEM, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT, Abdullah AKBABA ve Mithat
KUÇÜK’ün iştiraki ile toplandı. Meclis üyelerinden Mehmet OKUDAN ve Çevriye YÜCE toplantıya
katılmadı.
Konunun Özeti : Serik Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği.
Meclis gündeminin 21. maddesinde yer alan ve daha önce İmar Komisyonuna havale edilen Serik
Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği konusu ile ilgili olarak;
İmar Komisyonunun 05.06.2017 tarihli raporunda;
01.07.2016 tarih ve 128 sayılı kararı ile Belediye Meclisimiz tarafından uygun görülerek Antalya
Büyükşehir Belediyesinin 07.11.2016 tarih ve 1248 sayılı meclis kararı ile onaylanan “ 7/700Ö ölçekli
Uygulama im ar Planı Plan Notu Değişikliği'' nin 16. Maddesinin 16.2 bendinde “Bu planın onama
tarihinden önce ruhsat alan vapılar için kat ilavesi verilmesi durumunda, yapı yaklaşma mesafelerinde
mevcut çekme mesafelerine uyulur. Kat ilavesinden dolayı, mevcut ruhsattaki çekme mesafelerinde(yan
bahçe, arka bahçe( H/2) ) değişiklik yapılmaz. Bu tür yapılarda çekme mesafesi smırları içerisine
asansör yapılabilir.” Denilmekte olup 10.05.2012 iarih ve 41 sayılı meclis kararımız ile onayh “1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Hükümleri” nin 13. Maddesinin O .l.l.d bendinde ise
“Bu planın onama tarihinden önce ruhsat alan vapılar için kat ilavesi verilmesi durumunda, yapı yaklaşma
mesafelerinde mevcut çekme mesafelerine uyulur. Kat ilavesinden dolayı, mevcut ruhsattaki çekme
mesafelerinde (yan bahçe, H/2) değişiklik yapılmaz ve asansör şartı aranmaz.” denildiğinden bu planın
onama tarihinden önce ruhsat alan yapılar için kat ilavesi verilmesi durumunda asansör şartı aranması ile
ilgili maddenin 10.05.2012 tarih ve 41 sayılı meclis kararımız ile onaylı “1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Revizyonu Plan Hükümleri”ndeki haliyle uygulanmasının İmar Komisyonu tarafından uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Konu görüşmeye açılarak yapılan müzakereler sonucunda İmar Komisyonundan geldiği şekliyle
oylamaya sunulmuştur.
KARAR TARİHİ
06/06/2017

:

KARAR N O :
86

Meclis gündeminin 21. maddesinde yer alan Serik Merkez I/IOOO ölçekli Uygulama İiTiar Planı
Plan Notu Değişikliği konusu ile ilgili olarak Belediye Meclisinin 06/06/2017 günlü oturumunda hazır
bulunan üyeler tarafından yapılan açık oylama neticesinde;

sayılı kararı ile Belediye Meclisimiz tarafından uygun görülerek Antalya
Büyiikşehir Belediyesinin 07.11.2016 tarih ve 1248 sayılı meclis karan ile onaylanan ‘^1/1000 ölçekli
Uygulama im ar Planı Plan Notu Değişikliği'^ nin 16. Maddesinin 16.2 bendinde ‘3 u planın onaman
tarihinden önce ruhsat alan yapılar için kat ilavesi verilmesi durumunda, yapı yaklaşma mesafelerinde
mevcut çekme mesafelerine uyulur. Kat ilavesinden dolayı, mevcut ruhsattaki çekme mesafelerinde(yan
bahçe, arka bahçe( H/2) ) değişiklik yapılmaz. Bu tür yapılarda çekme mesafesi sınırları içerisine
ş p n s o r yapılabilir. ' Denilmekte olup 10.05.2012 tarih ve 41 sayılı mechs karanmız ile onayh “1/1000
olçekh Uygulama im ar Planı Revizyonu Plan Hükümleri” nin 13. Maddesinin 13.1.1.d bendinde ise
“Bu planın onama tarihinden önce ruhsat alan yapılar için kat ilavesi verilmesi durumunda, yapı yaklaşma
mesafelermde mevcut çekme mesafelerine uyulur. Kat ilavesinden dolayı, mevcut ruhsattaki çekme
mesafelerinde (yan bahçe, H/2) değişiklik yapılmaz ve asansör şartı aranmaz/^ denildiğinden bu planın
onama tarihinden önce ruhsat alan yapılar için kat ilavesi verilmesi durumunda asansör şartı aranması ile
ılgıh maddenin 10.05.2012 tarih ve 41 sayılı meclis kararımız ile onaylı “1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Revizyonu Plan Hükümleri”ndeki haliyle uygulanmasının kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan ÇALIK; 06/06/2017 Sah günü saat
15.00’de toplanmak üzere toplantıyı kapattı.

Prof. Dr. Ramazan ÇALIK
Belediye Başkanı

Ayşegül YILMAZ
Meclis Katibi

Pınar ÇAĞLIYURT
Meclis Katibi
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194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili ySrtetraelft hükümlerine
lyanılarâH hazırianmış bulunan bu plan hOkHiîıtfeılj-SBr!k_
*

1 Bu plan hühûmlerinde yer alan Ü'ıJSt7slac.lrTtar
ânlarında aksine Wr açıklama bulunmadığı läläJWte-uyBuianir.
2 Ihiar planlarında parselasyon durumları ve bina kitleîeit^'~-,
hassa bu maksatla etül edilerek ölçûisri verilmediği takdirde
idece ayrık ve blllşik bıria yapılacafiım Sn bahçeli ve 6n
ıhçesiz nizamın kabul olunacağırfl tinaların terîip şeklini ve
s alacakları cepheyi tespit maksadı Ha şematik olarak
isfetildiSindan bunlara ait ifadeler imar planının kayrtiafırdan
lyıimaziar. ‘ =
ftDDEJ_ İSTİSNALAR:
1 Bu Plaı> Hükümlerinin. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu, 28^^
■yılı KOllûr ve Tabiat^Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 Sayılı
îvre Kanunu.775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 6B31 Sayılı
'man Kanunu ve bağlı Yönetmalikierl ile Ta>ım Alanlarının
mm Dışı Gaye ile Kullanımına Dair Yönetmelik, Gayıfeıhhi
ûesseseler,Yönetmeliği, Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği
••
Ikûmlerine aykırı hCkOmleri İlave olarak da 3194 Sayılı İmar
ınununa göre istisna edilen diğer yasa ve yönstmeliklore
hükümleri adı geçen kanun ve yönelmelikier kapsamına
•en bölgelIniB uygulSiimaz.
2 Resmi kurumlarca fıâzırianfçak ve onaylanacak yapı "
'•
ojelerinin Belediyesince incelenmesi-^-rası^da bu plan
ıkûmle*ıin İç ölçülere İlişkin hükümlerine Bâgîrkalioması
ecburiyeti yoktur, ■r
'
^
3 Umumi binalar ile sanayi^-tesisleri kendileri ile ilgili bu
in hükümlerinde verilenler difinda kalen İç ölçOlere tabi
ığlldir. Ayrıca ayrık nizamda olmak loplam Inşaatıelanını
•mamak ve en az bahçe mosatelorlne uyulmak şartlan ile - 1
smı. umumi binalar ve sanayi lesisleri, bu plan hükümlerinin İç
kseklik ve derinlikler hakkmdaki kayıtlarına bağlı değildir.
ıcak engellilerin yaşamını kolaylaştrrmak amacı ile
îE Standartlanna uyulması zonjnludur.
j maddenin tatbikinde Belediyece tereddüde
*’
ışülmesl halinde pevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak
ırOş doğrultusunda işlem yapılır.
ADDE

. DİĞER İLGİLİ MEVZUATIl5lGEÇERLllJĞ!

t Bu plan hükümlerine gfire yapılacak tOm
’‘
pıiarda ve bu plan hükümlerinde belirtilmemiş hususlarda;
94 Sayılı imar Kanunu
• planı, lan, sajlık ve çevre ile ilgili
Jeı kanun, tüzük va yönetmelik hükümlerine »»TSE
fd1ı>tdan.beli^nmiş standartlara uyulması zorunludur, . .
2 Enerli nakTrhailt.eitındakl yapılatma kuvvetli akımlar
■netmellğlne uyulacaklfı? Ene^i rakll hatları gOzerBatıında
pılaeak binalar, ayrık veya biıisik'’rtlzamda olsun ilgili İdarenin
ırOşOnun alınması ve her halükarda enerji'ilakll-hatlarından en
•3 m çekilmesi.gerekmektedlr.Bu mesafeye Kapalı çikma~-_
pılamazt m içık çıkm^ yapılabilir.
^I^E^S^^^^SATZORUNLULUĞÛ VE RUHSATSIZ VEYA
i plan hükümleri kapsaffiîii'daki
],3194 sayılı kanun kapsamına
için
S4 Sayılı İmar Kanunun 27.
fflen-islisnalar
.nınlı ,A, i f ---Şinda belediyeden yapı^ruhsatiyesi alınması zonjnludurr
jhsal iştemleri 3194 Sayılı Imar.ltenunu ve ilgili yânetmolik
ıkOmlerine göre yapılır.
t Kurulı
•^
ılunan
pusu bulunmamaklîbinikle.kflmu kunjm ve kûnjluş'ları
•rmiş ördükler, tahsis veya iril®ft>Bkkıjesis belgeleri ile; imar
anı.plan hükümleri, İlgili kanun ve yönelrn'eHkleUle rahsat ve
Jcrine uygur» olarak yapı yapılabilir.
—
3 VapılacaK bir yapıda bağımsız bölümlerden
ırhangi binndo plan-p)an hükümleri ve^'Bya İlgili yönetmelik
ıkumleri ve ruhsal ve eki proielerdekl aykırılıklar
larilmedikçe yapınm İnşasına devam eöilemflz, İskan edilen
ier.bağımsız bölOmlords lamir, tadii veya ilave inşaal İşlemleri
pılamtz.
,
4 Bir pârselde birden fazla yapı varsa bu yapılardan
Triangi bIrisMn plan-plan hükümleri ve/veya ilgili yönetmelik
ıkümlerine aykırı olması, bunlara aykırrolmayan diğer yapıların
njir, tadil veya llaVe inşaat işlemlerni durdurmaz."

10.2,3 Planda (5A1 olarak Vbsterllensmıriar
— ^îi^risindeki sahalanJa yapılacak yapıiarcTa en az bir bodrum kar—
yapıtarakJemeHerin altta bulunan nispeten sağlamVbya az
ayrtşmtş zeiffifitero-otuituimasi sağlanacaktıı,
T0.3. Önlemli Alan 2(Ö A 2y'~ ~ ~-^
I0.3.t Plan üzerinde önlemli alan 2(ÖA2hwniJİarı
içerisinde kalan sahalarda; flst seviyelerde yer ¿ah'-konsoiide
olmayan iılde taneli birimlerde oturma ve taşıma gücü probfeifll-^s-,
olasılığına karşı gereMI'öntemler alınacaktır. Temel derinlikleri
" .A O O metreden az olamaz. Açılacak teme! tabanları su
sızmâtanna.karşı tamamen izole edilecek ve’ yer ûslO sularına
karşı kaJıcı drenlt)~aislemierl oluşturulacaktır.
' '
10.3.2 Ada ve parsel ba'zmda-yapılacak sondaj ve
■■'laboratuar deneylerine dayalı zemin elûl-çakşnjalan sonucu
temel kazısı sırasında çıkabilecek stabilité artırıcı'ömemisr
planlanacaktır.
”
..
'
ıC.4.Deprem Durumu
" P l a r ı l ^ alanı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deprem
Araştırma'EnstiJOsü taralından hazırlanan "Türkiye Deprem, ,
Bölgeleri Haritaisl*^a-gör9jl.derece deprem bölgesi sınırları
içerisinde kalmakla olup yaSraşma-sırasında yine Çevre ve
Şehircilik Bakaniığı'nın yayımlamış okJügir'AJel^Bölgelerinde
Yapılacak Yapılar Hıkında Yönetmelik’ hûkümtenne-muîgk
surétte uyulacaktır.
_ı_
10.S. Zemin EÎiJlleri
ı
Çevre ve Şehircilik Bakailtiğının Hgilj, genelgeleri
gereği her parselin sondaj araştırmalarına ve Kaboratuar
deneylerine dayalı jeoloilk-leoteknlk parametreleri ayrı î ^ i
benrienorek æmin etûl raporları hazırlanacaktır, imar Planı
e«
üzerinde aksı belirtilse jtşhl ifgili parsele verilecek kal yüksekliği
zemin etüt raporuna göre belirlenecektir.
MADDE 11^:

MADDEâŞn’ARSELLERLE İLGİLİ TAN1ML4R VE BAHÇE
MESAFEL'E
23.1 Parsel'tepneil; parselin üzerinde bulunduğu y
yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde lıygulama
imar planındaljelirtilıremiş ise geniş yol üzerindeki kenar, parsel
__ öp,08pbesidir. VoKiınn eşit olmaSPhalInde dar kena/ paVsei
ceghesidir. (’arsel'n öh cephesinin karşısı artça bahçeiliııiau
parsellerde lki_^l üzerinde (artılı yapı nizamı var İse cephe aldığı
TOİun Japılautna koşullarına tabiidir. Cephe aldığı J^lun Ön
bSTıÇei-yaaMhçe ve irka bahçe çekme meşalelerine \
uyulacaktır. PSseJutSitden fazla yola cephesi olması
,\,
durumunda ön tehçe ^kme mesafesi çephe aldığı yoldan^
uygulanıp parsıSlin cephesi dışındaki yollarda S.OOm çekme*!

- -±s; ;

MADDE«T2. BİNA ÇATILARI
Çalı yapılması; çatıların civarındaki cadde ve
«kakjafin karakterlerine göre yapılacak binanın durum ve
iritiyacınâ'uygun. olması şarttır.
•12.1 Çatı eğimi; çàlt-yapJaWiecek binalarda çatı meyili - •
% 331en fazla olamaz. Bu m’ayihbinanın cephe hatlarından
" ^hesaplanır. Saçaklar hesaba katıimai'Aricakaitapalı çıkma
bulunan v&.hu çıkma bina yüksekliğince devam e36rr-*4.,,
kısımlarda çatı meyili kapalı çıkma ucundan hesap edilir.
— -.t.
Mortiven kovalarının tabiiyeleri'gün ısı vb şeyler yapılması için
uzatılamaz, ihtiyaç olması halinde çalı örtüsü özerinde çözüm
12.2 En, yüksek mahya kotunu aşmamak üzere rp e
,,
2 katlı lek ailenin.pturmasına mahsus konutlarda vb aksik katlı
yapılan binalarda çatı eğimi.% 33 kaydına dahlf değildir.
12.3 Duman ve hava bacaları ile son kattaki
, bağımsız bölümlerle İrtibatlı piyeslerin aydınlatılması amacıyla
yapılacak„Bencereler hariç olmak özere çatı örtüsü üstünde , hiçbir çıkma ve çıkıntı, yapılamaz. Çatıda çllt efilm veya kademe
ya)jııaınaz.
lonoz çalı
ç< yapılmadı durumunda %33 meyilli çalı
yapılamaz. Tonoz
I mahya kotu hesaplanır ve tonoz çatının mahya
;emez.Güverelnlik (kuşgMO) tüm çatı
cepheslıjiçı 1/3'ûnû ı

-î

23.2 Bodrt;m k ^ r ; licar«tölgeler(nde 2 kat, konut
\
bölgelerinde! kattan lazla bodnjm yapılamaz. Bodrum katlar \
kömûrtûK,^inakrdMO,aarai, odunluk vb. müştemilatlar olarak
■ kullanılır.Gerekli fiziki ^^flliiı.iağladığı taklInJe iskan edilebilir. -V
Bodrum katta yapılacak olan^depolar bağımsız bölüm numarası),
^alamaz. Bodnjm katlar emsaydahil değildir.
\

23.7
parseldeki sosyal donalım alan^ karnu eline
geçmeden o^^jarssle İnşası İzni verlleme'z.'f

12.4 Çatı arasını kullanma; çqt* aralarında (çatı ve
çekme kat) bağımsız bölüm yapılamaz. Şy kısımlarda ancak; su
‘ -—deposu, asansör kulesi ve son katta olan bağımsız Ijölüm ile
bağlâmiihRiyesler düzenlenebilir, (son kat İle bağlantılı bölümün
en az % 20'sr6irtazla,% 50 si kadar) Aynca çatı; cephe
”
hattında, üst kal döşeme'Kolundan en fazla 0.90 m
/
n^ yûkseltilobliir. Çalı arasında kullamlSrl' bu.alanlar emsale dahil
değlMir, Kutlanılmayan çatı aralarına hiçbir şİkriBeJapı, pencere /
veya «ıklık yapılapıaı.
ı
12.5 Teras; çatıda teras bağımsız bölüm cephesinin
herhangi bı'r yerinin er fazla l/Z oranında teras örtüsü meyili
■'yönOnÖe düzenlenebilir. Teras cephelarVboş bırakılacak,
taşıyıcı 'eiBmaq|?rı ve iskeleti sökülebilir ahşap veya metal
olacak ve çatısı bSorv-kullapiimadan örtOlebilecek, çatı mahyfe’
kotunu aşmayacaktır. Çalı afültndajıapılacak en jok 0.90 m
yûksekliainde kargir koıkuluk Wna yûksöKHğlne, daWli değildir,
12.6 8inalardft,ça» mahya kotu son tabllyeden
ISBaren 3.B0mVi geçemeii,

, MADDECİ İNŞAAT NİZAMI AYRIK N iİftM 'o V ^ K
BEjJRLENEN ALANLASn^
|
y .^.1 İnşaat nizamı ayrık nizam olarak belirlenmiş
^'
konut ve tlçarel alaniarmdâ kat serbestlsy uygulanacak alanlarla
. oilgili olarak; bu plan rıptu^iirüriOğe girdiği tarihten ılibaren
yapılacak; uygulama imaf planl^^mda sertşst kal verUecek
alanlarda uygulanacaktı/.
, ,ı
T
24,2 Bu Plan Notu rörtriüğe girdiği tarihteıVönce "V.’ ' \
planlanan,alanlardatda ölçeğinde yapılan ululamalar ile \
- - 2^01» m2 ye ve^ıha büyük parsellerde serbfest kat uyglıiama'sı
\j^ ır a b ıilr , T e ^ yolu 1le 2,000 m2 ve daha/büyOk olma,koşulîi
âağiâyWi>afiellBnJe:komşu parsellerva.ı^ieya yapılarlal,,
\
İlişkisini de kapsayan vaziyet planı onayı.-âlmak koşulu Jl¿ kal \
■500m2 ile 1.599 m2 arasmBa olart im^parsellerlnde \
kat adedi, imar planında verilmiş olin'-kencCkat-adedinin en . ,
fazlaifarısı kadar arttırılarak küsuratfarı yukari^'taritamlanafak

M A00^3. BİNA ÇIKMALARI
13.1 Arka tâhiÇesimesalesi içerisine, komşu çekme ""
mosalesinden lazla yâkISftnamak kaydıyla 1,S m açık veya
kapalı çıkma yapılabilir.
'
t3.2 Bir parsel İçerisine birden lazla bina iTalbılması
riiiinde, İKİ bina arasında yatay meşale 6 m'den (yanTançe-,-,,.
çekme mesalBleri toplamı) az olamaz. (kİ bina arası 6 m'den
lazla olması halinde açık ve kapalı çıkma yapılabilir, İki bina
arası 6 m'den fazla bırakılması İSlinde fazlalık açık ve kapalı
çıkmalara lleve edilir, Kapalı ve açık çıkmaların labii zeminden
(fikma altına kadar en yakın şakuli mesele 2.40 m'den az
olamaz. Pârsel İçerisine tek yapı yaprlmast haiinda ilçe
'*
merkezindeki açık teras uygulaması yapılır,

«

parsallorinde kat adedi, İmar planındâ Verilmiş olan
adedi kadar artırılarak uygulama yapılabilir.
•Ada ölçeğlnfle-yapılan uygulamalar ile 2.000 m2 ye
ve daha büyük parsenorde,sert>est kat uygulaması 7 kat olarak,
sınırlandırılmıştır,
,
\
2ÍB TİA imar planındaki parsellerin yoğüfltAiar*..
I
'■'-üzerinden hesaplanan emsale tabi olan alanların topfamıdıi-r
MADDE25.

'’

„

Plandâ^lirtil*a>i;llanım alanlannda, kullanım'aiiıacı
,,
. . dışında hiç bir tesiryapıiaeıei. Yapılacak tesisler sonradan
hiçbir biçimde planda gösterilerrsmaıÇ^ıjındB Kullanılamaz.
MADDE 25, YAPILAŞMA ŞARTLARI

dınlatma elemanlarVçöp kulusu, dank, reklam ve
gllen^lrme levha ve i«noları gibi kent rrobll)fa1an ila peyza)
îmanlarını TSE standa>tlafma da uymak koşuluyla yapi've
Ctırır. Tjeari amaçlı (bOto>b.) yapılar en az S.OO m eekmo
esalesine'ûymak KoşuiCıjDa yapılabilir. Bu yapılar için ruhsat
nmasLâerflkli olmayıp encümen karan onşyiı vaziyet planına

Planlı Alirilar Tip imar Yönetmeliği'nin 28, Maddesine
göre bina derinlikleri'ile ilgili lonnDlün uygulanması
sonucunde;10.00ffl'den az çıkih bina derinliklerinde arita
bahçe mesafesi (H®) en az 3,00 m'dir,'3.00 m çekme
meşalesine yanaşmamak kaydıyla üst katlarda l.So m kadar
açık ve kapalı çıkma yapılabilir.
- |-

2 BuAlann-vo..her tOrİû altyapının yapımı ve
’'
ıllanımı lls bakım'iıronafimı sırasında yaya slrt<ülasyonunun
ıgelienmemesi can ve mailftlvsniiainln sağlanması
■runludur.
f
3 Bolodiys; uynun gördogü yerlere yapıların cs'telÇHle..^
III kureller geilröı^k, mahallin ve çevrenin özelliklerine göre"»-»
pıiaı arasında uyum sağlârrak, güzel bir görOnOm elde etmek
nacıyla dıs cophs şakilni, boya ve kâ^amalan ile çatısının
aizemesiniıv^/englrl belirlemeye yetkilidir. Evvefcb yapılmış
pılar İçinde bu yâlki luıllşnıiır. Ancak bu kurallar engellileriri''
Mabilirliğinl erBolleyeme*.''"-/-,^,
MAODE.7. BELEDİYENİN YETKİLERİ
7,1 Imsrptanlannn'açıklBnmBmışve bu plan
riükOmlerinde yer'almamış hususlarda lüzum ve İhtiyaca ve
:ivann karaklarine göre uygulanacak şekil takdirine Belediye
/OtMidlt.,.
,I
7.2.8u plah-hûkiirc'e'l ile belediyeye bırakılmış olan
takdir yetkileri vq sorumlctuMarı Belediye Başkanına aHtir.

girmesinden
yapılarda Planlı Alanlar
•• •• 2ı9,199B •

MADDE 9,
Planda belirtilen kullanım alantannaa^kulianım-amacı
íışındâ■niç•^>lr^oals^'íp[lam»z. Yapılacak tesisler sonradan
-ıi(;blr'43)ç/oı^e planda gösterilen amaç dışında kuHenılamaz.
«ADDE^O; JEOLOJİK-SAKINSAU ALANLAR-ÖNLEMLİ
4LANLARX^
" r - , . . ,
Jeok!)lk.s&Kıocaiı ianlar vo önlemli alanlarda aşagias*- —
Kazılı maddelerdekihökOmlerille 05.05.20tt-18.l1,201l
laririindo Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alet işleri Genel
«ûdûrfıiljO'taralıpdan onaylanan -Antalya ili Serik lltes) Jeolojik
Jeoteknlk ElOt14eporuoda' belirtilen diğer hükümlere
jyulaeaktır. Bu hükümlere ûilütmadan hiçbir surette yapı izni
«rliemez.
— ,
lon:JeoioJlk Sakıncalı Alanlar ;
'-« a
10.t,t Plan-0*tinde taranarak "leolojlk sakıncalı
alnn* olarak göştorllon aktıl ve mufıtemei heyelana manız
<osimior plan dliglşlkilğl dahil hiçbir şekilde yapılaşmaya
-Ancak Lnd la Toplu Konul Alanı olarak ''
jösterilen rtiı1n'«f-k»imma isabet eden jeolojik sakıncalı
<B9imİR^ parsel tJszında'ayrıntıiı jeoteknlk etütler (zemin
Mütleri) yaptırılarak, bîi'Otüt sonuçlar,.ns göre yerteşlme
jygunluk-kBfarı alınırsa Tciilu Konut AiSntnm jeolelik sakıncalı

1'

10.2,1^^ Plan (Serîride örUsmii-afan 1 (^Aî) sınırlan
çenSitıfl6l<alaD sahalarda; ada veya parsel bazında yapılacak
sondaj vo laboratua'.deneylerine dayalı detaylı jeoteknlk etütler
sonucu gerekli önlemler'v<)ia dayanma yapıları planlanmak"
«aydı ile yapılaşmaya izin verilebllii',
10,2.2 Plan sımrian içerisindeki âlanların tûmOnde
lemei hatriyaUan sırasında çıkabilecek durumlara göre ve önemli
ağır yapılarda (oku1.hastan^f3t>rika,camlvb.) temel projesini
" " ■ “ ■y*-y6twliIUokal ve stpndajlı zamln etüllari yapılacaktır.

'

23.3 Bahç» duvarı;,bahçe d;/varının yüksekliği yol
''
\
■« cephe hatlarının önünde O.SO m' yi diğer liriflanja 1.25' m' yi
geçemez, ayrıca üzerine yûfıseRfikierl 0.75 m'yi aşmayan demir &
parmaklık veya tel kalos y^ılabilir, fazla meyilli ve lehlike arz
\ t
eden yerlerde uygulanacak bahça'duvarının takdiri belediyeye
\ ''
.'s
Bltllr. ■Resmi binalar gibi özelHk ara Men bina Vfeya tesislerin
bahçe duvariari' 6u hüknıe tabii diğlldir.
23.4 İmar Planı üzerinde oelirtMıi^n^ş İse parsellerde
ön bahçe mesalesl 5,00m'den, yan bahçe mesafesi S OOm'den
ve,§rt<a bahçe mesafesi de fV2’dsn ¡H.bina yOksekliğl) az ..
olamaz.Yan behçe mesalesl;tabli vara'tesviye edHmlş zeminin
Özerinde kalan bodrum katları ¡jg dahlF. 4'ten lazla katlı
binalarda 4 katın üzerindeki her kat ^n O.SOm artıırtlır.
23.5 inşaat, yaklaşma smm; imar plam)üzerlnda
------^gösterilen İnşaat yaklaşma sınırı parselde taban alani;ve kal
alanı katsayılarını sağlamak kaydı il&'bfnanın zemin katta parsel
huduHanna en fazla yaklaşabileceği haâKaöslerir. İmar
pırında kat artışından dolayı ve ruhs^ilı3lnaİBrın inşaat
yaRiâşn>a.«ı,mrı yan vo arka bahçem mesalesini sağlamadığ
' takdirde (feri vS-saöJıttyönünden lahltke arz etmeyen yapılar
İçin) yapı aynen mutıafaza-BdHerelçy .............
katlara komşu
parsele tecavüz etmemek suretiyle n
23.6 RftsmI tesis alanı, sağlık tesis .
hizrrıet alanı, epKlm tesis alanı, sosyal y
is at^ıjı

Parsel, yapılanma ve’diğer hükümlerle ilgili bu plan
hükümlerinde belirtilmeyen konularda Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine uyulacaktır.

_^MADDE14.

ince
- rip’lmar Yönetmaiifli’nin 12,
23804 iayıinResmi Gazele}

PARK
^
,, . Büyûkşehir Belediye Meclisinin'tl7.11.20l6 '
janh ve 11^1 sayılı kararı ile onaylanan TOrkiya'>Gumhuriyell
Arnate Büyûkşehir Belediyesi sınırlan dahilinde k&rayolu üzeri
parit i&ri^a>f<1'metre, pariiıömallı park yerleri, bina otoparkiari',
genel v e ^ ö bloparkları ile güveniiflralikten men\Bdilen
rıntdâpolandığı otoparttlar hakkında yönelmeli
uyulacaktır. Bu yönetmelikle ilgili yapılacak olan
■de uyulacaktır. ’ •

_____

26,1. Konut AÎanian(Yeri«lkv6 Gelişme Konut V
Alanları)
26.1.1 Bu plan vo plan notlarınde beifrilimoycın
,.
hıı^usları ile ilgili planlı alanlar Tip imar yöneimellğininjlglll
maddelerin^ oyulacaktır,
26.f.2. Konut alanlarımda imar planı değişikliği
yapılmak koşulu ile tovhkj edilerek blıleştinion parsellerde
MA0DE15.
loplam inşaat alanı; 2,000-5,000m2|irası parsellerde %10.
S.0pt-I0,000m2 arası parsellerds ^.20. 10.001 m2 veûstO
Asansör makine dalresl:l5 m2. Kazan dalresl;50m2,
paı^gıierde %30 erttırılabliir,
Elektrik-pano odasıitO m2'yl, geçemez, Nitolikll projelerde
'
26,1.3 imar (ilânında ticari saha olarak balirtenmeyen
teknik alanların (asansör,makine dairesi,kazan dalresi,eleklrlk
ayrık nizamlarda (korut'bölgeierinde) yürürlüklekl yönetmelik
pano odası) ebatlarının belirienmesipde belediye yetkilidir.
hükümleri uyarınca mevcut yapı kdmurları dahilinde kalmak
su;etlylB zemin katta küçük çapta ticari İhtiyacı karşılayacak
" " -M A D D E ie ^
depo yvıi|biiir.Bu yapılara yapı ruhsan ve İş yeri açma njhsSn
16.1 Kat ilavesi'Verllrnesl durumunda kat ilavesi
' '
. vermeye belediye yetkilidir.
ruhsatının alındığı tarihteki mevzua) hOkOmlerine (Sığmak,
26.1,4 Yerieşlk (mevcöfl konul alanlarında
“ yangın, okyari<, enerji periormansı,tsT>al.liB5,v6, yönetmeliklere)
parsallerdo planın onay tarlhindeh önce PlApda
pl;
göslarllon
na oluşmuş ise; b
-------------- ------- — lükümierle İmar
. .
ne'.2 Bu planın onetrfıa tarihinden Oncs'mhsat'aian ' '
I yapılar için kat ilavesi verilmesi (lurumunda. yapı yaklaşma
, '— ..ınevzuaiında bslinilen diğer hükümlere uyulmak koşulu ile
mevcut teşekküle göre imar dutumu vermeye Boiodiyesi
rmesBİciarindo mevcut çekme mesafelerine (l/ulur. Kat
I
yeikilkllr. Mevcut yapılaşmanın yıkılıp yenkjon yapılması
I ıiavesindört-dolayı.. mevcul ruhsattaki çekme mesafelerinde
I
dıi(umunda plan üzerinde belirtilen yapılaşma şartlarına
] ¡yan bahçe( H/g)r8eğişiKlik^)ff>ılmaz ve asansör şartı aranm a^ ,
uyufacaklır..,.
26.2 Ticaret ve'Pazarlama Alanları:
MADDE17,
26,2.1 Ticaret Alanlarında AteşILvuGOrûllülü
lOlmayan Ticari Amaca Yönelik Yapılir'yapılablilr.
Müsait olması’durumunda >an ve ari« bahçeye
" - v ,, 2 6 .2 .â Yerlçşjk (Meskun) ve gelişrlİo konul
yalnız halli malzemeden yapılması Isoşuiu ile derinliği 8.00 m-yi,
ianian^ajnahaiie öisıjğinda dar kapsamlı ticari işleime'“*'^
^“2,50 m'yi geçmeyen komşu pşrsale O.SO
Mden laıla yaklaşmamak, arta bahçeye bitişik olniak üzere
üstü kapalı Woparks.w«l sundunrası yapılailür vo bu
sundurmalar bağımsız Klâm.olmayıp y
I müştemilatıdır.
26.2.3 T(SmtIC8retalBnlanndaüSt.J!atlar isteğe bağlı ■'
konut olarak kullanılaîSİfr.'-.v^,^
.MADDE1B.
26,2.* Ticaret alanı olarak baHrlıIenTerierde'iemin
kstta konut yapılamaz.
Teslsatın'öeçirildlği yer ve net yüksekliği ı ,80 m'yi
—
* '« ^ ^ 8 6 .2 .5 Bitişljı,nizamlarda İki yola cepheli ara
geçmeyen tesisat galerileri vo tesisat katlan ile yangın
^parsellerde sadece yol «phelerinde; bina cephe ve dertnilklert'''
merdivenlert, bodoımlarda yer alan müştemilat birimleri ( yapının
te Igllı şartları sağlayarak İnşaat ymılabilir. Ayrıca ûçûncü bir
iniiyacını karşılamak üzere yapılan ga/af, kaloriler dairesi,
blok yapılamaz.
sığıngl^ su deposu, kömürtük, odunluk, çamaşırhane v.b.)
B8Î.6Jlcaret alanlarında asma kat yapılabilir. Bu
emsal alanma dahü değiklir. l.BOm olan tesisat katı yüksekliği >
alaniardatnsinliKle bağımsız bölüm oluşturtjlamaz vo tlca'rl
bina yüksekliğine dahil değil$l{r.
'
“
amaç dışında kullâritm«g«tlı:llemez.
MADDE19.
•’
26.2.7 imar planında konut'ain lieareı uraması olan
parsellerin 15.00 m ve üzeri yollara cepRestolaniarın
Yapılar; İmar planına göre ruhsat alınan projede ‘ ‘
ticaret alanı olarak kullanılabilir.
'"
'Milılenen ortak kullanım alanlarının (sığınak, otopark alanı,
26.2.8 Tarnİımı ticari olan adalarda parsellerin
garaj, mtrştvmlia!) lamamı yapılmadan yapı içindeki hiçbir
zeminde artta bahç^en 0.00 çekme yaparak üst katlanfa h.'2
müstâkil «rime yaprkuliaoıjn izin belgesi (iskan) verilemez,
çekme
mesafesine
uyması
zorJrSludur.
l^pıcı dairesi çatı arasında yapıiaiıiHr^agımsızbölOm olamaz.
Teras çatıda yapılması durumunda ilave-kat-görûnümüne
26.2.9 Yola cephesi ticaret olarak tanımlanan adalarda arka
aabebıyol vermemek İçin bina cephe hattından öımz-2J30 m
bahçelfirdon en az 3.00m çekme mesalesine uyularak
„„
çekilmek suretiyle yapılabilir.
ust katlarda h/2 çekme mesafesine uyması zomnludur,Aynk
nizama cephesi olan bitişik nlz,am parsellerde ayrık nizama denk
'SfADDiÎO.,^
'gelen cephelerden en az>3.06m (yan ve,arka bahç6''mesafesi)
çekme
yapılması
zorunludur.
4
kattan
Sonra
yapılacak
olan
her
Engelliler: Umurna' içıkıpimıların tamamında
engellitere yönelik Imalatların'protecja gösterilmesi ve
ekîe^elttlr'
mosalelerins O.Söm
uygulamasının yapılması zorunludur,'AyrıcA,blnalâıdakl genel
26.2f:f0 -Tlcad sahalarda açık çıkma yapılması
asansûflerin ölçöleri engelli standartları ve ilgiiI-yOnetnj^iklerine
dun;munda korflfu-patselden on az 2.00 m ve pencere
uygun olması getiikmaktedir,
bırakılması durumunda 1.îe-w.iilt dairelerde aiik-^ılıma
"■ ’ -yaftilpıası dunjmunda iki daire arasıfıd*2.p0'm duvar j^ılması
MADDE21 .KOT VERİLMESİ*'
gerekırektedir. Ticari sahalarda asma katl*rçtn-paısşlin cephe'
aklığı yoldan 3,00m çekme mesalesl bırakıl^k ve diSSr
2J,1< Yapı adalarında su basman kolu troluvar ûsP’ yollardan çekme mesalesfıîygulanmayacaktır.V
kotûçıdan iılbareıa;konui alanlarında O.SOm, tlcarei alanlarında»26.2.11 Bitişik nizamda yapılan binalâftia, bitlşik^n----- "
O.OOm'dir. İdar6'taralından,i(innızı kot belirlenen yerierde kot
kısımdan.çekılmesi durumunda: beiediyenlh Izrtine'mûleaklp
. tretuvar üst kotundan itibaren;kırmızt kotun üzerinden konut
ayrık nizam şariranna.la.bi olunur. Binaların bitişik olması gereken
alanlarjnda 0.50m, Ucaret alanianntis'O.'OOm olacaktır.Yalmz bir
komşu tarafında boydan 6öy» ışıklMapıiması \iallnde, sokak
imar adasındaki,cephe üzerinde mevcut binaiar^^ör'â''^eye
caphesinco bina yüksekliğince kaîâtı)masıjnecüuridlr.
uygunluk sağlama durumunda subasman kolunun tespitinde •
26.2.12 Planda pazarlama alany'olarak gösten^.
belediye yetkilidir.
•l ’
alanlarda; açık ve kapalı paza/alanı olarak düzenleıflfe'-'i.wpıIaWllr, Kapalı Pazar alanı ¿lûzenlemesıhde yapılaşma şartlan'^'
Emsal(E):W0.M|kSımum Y^ ı Yüksekliği: e.Şem.

S ‘*
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2^.3 idari, Resmi,6ğillm,Sağlık,SosyoKültOrel \1
Tpsisler ve Belediye Hizmet Alânları:
26.3.1 Bu alanlarda plan üzerinde belirtilen yapılaşma
şartlarına uyulacaktır.Yapılaşma şartı belirtilmeyen alanlarda
yatırımcr-kuiuluş tarafından hazırlanacak tip pro)6te're göre
uyguöma^ılacaktır.Bu alanlarda yapı yaklaşmimesafelerini
en â^&ûOm olmak kaydıyla belirlemeye belediyeniotkltidir, , ,
Planda kültürel tesis alem olarak gösterilen aianlaıtia İhtiyaca
göre Söiyal Tesisler de yapılabilecektir.BelediyeHizmet
Alanlanm3a-(eHA) kamu yararına uygun olmak şarthla Pazar
Yen,OIıipaiJlanı, her türlü hizmet Vâpıları. sosyal ie kültürel
laaJiyetler yipilabiiir,
^i
26.3.2 imar.planıoda resmi kamu alanı olarak belirienen
’’
yerlerde yâprÇakla^a sınırları dikkale alınarak kunjmun
projelerine^öre ruhskt verilir.
26.4 KonuKpışı Kenbel Çalışma Alanta/ı
içerisinde metef-vTlokanla'da bulunabilen resmi ve sosyal
tesisler, dumansız, kokusuz, atık ve artık bırakmayan ve çevre
,,
sağlığı yönünden lehlike yaratmayan imalathaneleri ile tS^ayıcı
pdrtayıcı ve yapıcı maddeler İçermeyen depoların yapılabileceği
alanlan^ır. Bu filanlarda aşağıdaki yapılaşma şartları geçerlkllr.
26.5 KOçük Sfehayi Sitesi Alanları
26.5.1 imar plânında küçük sanayi kuruluşları,
imalathaneler ıçm ayrılmış alanlanJır, Bu bölge içerisinde dkftâ
çok kerrüiye ySîıSlik hizmetler üretilen yapt »c tesisler ile O
organize yapıda olmayan sanayiıtesisleri İle depolama alanlaft
26^5.2 Kûçüt^ans« sitesi alanlarında yapılacak
^
dükkan cephesTO^mum 3.50m'den az olamaz.Yapılacak olârtV
i 1 yapılarda mevcut yaûı nizamına uyulacaklır. „
\\
26.6 Oloterminal Aiî\ı
"
\\
Bu alan şeiılrlerarasiıilaşım ile çiRie yerteşmelera de hizmet \|
veren otobüs ve mirilBüsierin terminal ihtiyacı (çin ayrılan
alanlardır. Bu alan içinde-kllle etödü vb. belirtilmesi koşuluyla
MrÎ'ImişS^''
üzerinde
1^

--- "

'1

Maksimum Yapı Yüksekliil-: B^SO'm'N
26.7 Katlı Oloparit Alanı \
'
Bu alanda projesinde belinilmek koşuü/yla katlı otopark alanları
ile ticari işletmeler birlikte yeVeJabilff;' ' '

V
\

26.6 Açık ve Yeşil Alanlar „( f
Paıkları
\ Î
7
Kenttejr^şayanlann yeşil bilki ömısü-lle dinlenme
ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. Bu alanlarda alt ölçek
\ planlarda belirtilmek şartıyla oyun alanları, çocuk bahçeleri ve
'V açık spor alanları yapılabilir.
Parti alanları id in d e büfelsr havuzlar, pergo|eler, açık ' ’
\ çayhane ve genbl hela ile aşağıda verilen yapılaşma şartlarının
\ aşılmaması ve bir projeye.bağlanması şartıyla belediyenin uygun
,\,göreeeği kamu yararına yönelik lektsler ile lüzumu halinde açık
«por tesisleri yapılabilir.
Yapılaşma Şartlan; Emsal; E- O.OS
Malîslnjum Yapı Yükseklisi- 3,50 Metre (Tek kat), ,
Ybkgnda verilen yapılaşma şartlan ( (Mlam İnşaat alanı vs
yClfseklIkier) aşılmamak kaydıyla b in jb i lazla bağımsız birim
yaflılablllr. Ancak yapılacak her bağımsız blrimHvtoplam inşaat
Jaıiı 150 m2 yİ yüksekliği 3,50 metreyi («k kaij-geçemez,
Yapteeak yapılar; mutlak surette sökûlOfi taşınabilir ,,
spor ihtiyaçlarını karşılayan kentsel ölçekteki
’ » alanlardır. Bu alanlarda lulbol.basketboLvoteybol, tenis, yOzme,
atletizmi buz pateni vb. gibi spor ,faaiıyetletini ihtiVa eden açık
ve kapah,tesis alanlasr yer alabilir.
^ -----Diğer spii( alanlarında : sportll amaçlara yönelik büfe, soyunma
Odası, gertei hela, yönelim ve bekçi kulübesi dışında yapı
ydpılamaz.\Bu Alanlarda Yapılabilecek Yapılar^
MTks^mum’Yâpı Yüksekliği. 6.50 Metre
Yukarıda veftlen yapılaşma şartlan (diğer spor-at?nlan Icin)
aşılmamak kiydıyla birden lazla baûımstiblrimvapılablllr. Ancak
yapılacak herVsağımsız birimin toplim inşaal alanı 250 m2 yi
yüksekliği 6.50.7iatreyi geçemez,
\ ş
26.10 Tarımsaljcarakteri korunacak yerleşme
\\
’ ••
alanlarında 1000 m2-den kOçOk liraz yapılamaz, if'rkzdan sonra
ekle edilecek he\ parselin tapu kadastro ya da taöu\ama
■ haritasında bulutlan veya var olan bir yola veyafıut linar yoluna
en az 25.00 m cephesi bulunması zorunluddr. Her ^rsel
İçerisine ahır.eaminlık, ambar vs. yapılabilir. Ancak könul
’'
yapılması iıallnde llpar planı lejantındaki,hükûmlerıje^idlr.
1 1Ayrıca bunların dışmda sera yâ|iılabilir,‘Vapılacak seralar m2
hesabına tabii olmavıp, ancak yoldan S.OO m, komşu
parsellerden 3,00 m^kmek suretiyle yapılabilir,
MADDE 27':'

\

Bu imar plan notları hillAmteri Serik Belediyesi revizyon Irfıar
planı sımrian içerisinde uygulanacaklır. Bu plan hûkümlerirMo'-s.
belIrtilmeyeVhususlarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmelıgive )
■l^ill Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır
^
MAODE 28. ONAYLI UYâuU\MA İMAR PLANI GENELİNDE
28,1 Pianlama alanı kapsa^nında nazım İmar planı
' ,
değişikliği yapılmaksızın. Naipm İmar Planının utasım, yoğunluk ve kullanım karartannda plart'bOtünlüğünü bozucu nitelik
uyuşmazlıklardan kaynakianBrvynınlarn.gldBrilmesl için;
için yolun— —
3?!: ?!'9I «
«6|?mŞok kaydı ile genişletmeye yada

-I-

ANTA LY A BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
SERİK BELEDİYESİ
KONU: SER İK 1/1000 Ö LÇ EK Lİ UYG ULAM A İM AR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAM A ALANININ GENEL TANIM I
Planlam a alanı Serik ilçesi planlam a sahasını kapsamaktadır.
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■- '

¡Lk *.-*Şekil 1. H ava Fotoğrafı
2. PLANLAM ANIN A M A Ç VE KAPSAM I
Plan değişikliği amacı; Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan
lö.M adde 16.2 m addesinde değişiklik yapılmasıdır.
3. PLANLAM A KARARLARI
Plan değişikliği amacı; Serik İlçesi 1/1000 Ölçekli uygulam a im ar planı plan hüküm lerinde yer alan
lö.M adde 16.2 m addesinde değişiklik yapılmasıdır.
Serik ilçesi 1/1000 ölçekli uygulam a imar planı plan hüküm lerinde yer alan 16. M addenin 16.2.
m addesi :“Bu planın onam a tarihinden önce ruhsat alan yapılar için kat ilavesi verilmesi durumunda,
yapı yaklaşm a m esafelerinde mevcut çekm e mesafelerine uyulur. Kat ilavesinden dolayı, mevcut
ruhsattaki çekme m esafelerinde(yan bahçe, arka bahçe(H/2)) değişiklik yapılmaz. Bu tür yapılarda
çekme mesafesi sınırlan içerisine asansör yapılabilir.” Şeklindedir.
Plan hüküm lerinin 16. M addenin 16.2. maddesi düzenlenerek ;
“ 16.maddenin 16.2.maddesi; B u planın onam a tarihinden önce ruhsat alan yapılar için kat ilavesi
verilmesi durumunda, yapı yaklaşm a m esafelerinde m evcut çekm e mesafelerine uyulur. Kat
ilavesinden dolayı, mevcut ruhsattaki çekme m esafelerinde(yan bahçe, (H/2)) değişiklik yapılm az ve
asansör şartı aram naz.” olarak düzenlenmiştir.
Sayit ÜLKER
Şehir Plancısı
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