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SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI

Dönem : 2017 Toplantı :6
Karar T arih i: 06/06/2017 Birleşim : 1
J^arar No ; 86 Oturum :l

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 YILM Az’ 
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 : KARAR N O :
06/06/2017 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 
şp n so 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 Ayşegül YILMAZ Pınar ÇAĞLIYURT
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi
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SERİK
(ANTALYA)

026-a-08-c-3-a
026-a-08-c-2-d

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 Tabiat̂ 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- -̂rası̂ da bu plan 
ıkûmle*ıin İç ölçülere İlişkin hükümlerine Bâgîrkalioması 
ecburiyeti yoktur, ■ r '  ^
3 Umumi binalar ile sanayî -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;

• planı, lan, sajlık ve çevre ile ilgili94 Sayılı imar Kanunu
Jeı kanun, tüzük va yönetmelik hükümlerine »»TSE 
fd1ı>tdan.beli^nmiş standartlara uyulması zorunludur, . .
2 Enerli nakTrhailt.eitındakl yapılatma kuvvetli akımlar 
■netmellğlne uyulacaklfı? Ene î 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 
S4 Sayılı İmar Kanunun 27.

ya)jııaınaz. lonoz ç< 

cepheslıjiçı 1/3'ûnû ı

için
fflen-islisnalar
.nınlı ,A, i f ----Şinda belediyeden yapı̂  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 vê '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."

dınlatma elemanlarVçöp kulusu, dank, reklam ve 
gllen̂ 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

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 geilröı̂ 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 •

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

MADDE 9,

Planda belirtilen kullanım alantannaa k̂ulianım-amacı 
íışındâ■niç•^>lr̂ oals '̂íp[lam»z. Yapılacak tesisler sonradan 
-ıi(;blr'43)ç/oı̂ 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'
10.2,1̂  ̂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.hastan̂ f3t>rika,camlvb.) temel projesini 
" " ■ “ ■y*-y6twliIUokal ve stpndajlı zamln etüllari yapılacaktır.

10.2,3 Planda (5A1 olarak Vbsterllensmıriar 
— î̂i r̂isindeki sahalanJa yapılacak yapıiarcTa en az bir bodrum kar—  

yapıtarakJemeHerin altta bulunan nispeten sağlamVbya az 
ayrtşmtş zeiffifitero-otuituimasi sağlanacaktıı,
T0.3. Önlemli Alan 2(ÖA2y'~~~-^
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 

".AOO 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 la 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'AJel̂ 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 11̂ :
Parsel, yapılanma ve’diğer hükümlerle ilgili bu plan 
hükümlerinde belirtilmeyen konularda Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine uyulacaktır.

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

" ĥesaplanır. 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 rpe , ,
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 
yapılamaz. Tonoz çalı yapılmadı durumunda %33 meyilli çalı

I mahya kotu hesaplanır ve tonoz çatının mahya 
;emez.Güverelnlik (kuşgMO) tüm çatı

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,

MA00^3. 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,

_^MADDE14.

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. - | -

MA0DE15.

Asansör makine dalresl:l5 m2. Kazan dalresl;50m2,
Elektrik-pano odasıitO m2'yl, geçemez, Nitolikll projelerde 
teknik alanların (asansör,makine dairesi,kazan dalresi,eleklrlk 
pano odası) ebatlarının belirienmesipde belediye yetkilidir.

""-M A D D E ie^
16.1 Kat ilavesi' Verllrnesl durumunda kat ilavesi '  '
ruhsatının alındığı tarihteki mevzua) hOkOmlerine (Sığmak,

“ yangın, okyari<, enerji periormansı,tsT>al.liB5,v6, yönetmeliklere)

ne'.2 Bu planın onetrfıa tarihinden Oncs'mhsat'aian ' '
I  yapılar için kat ilavesi verilmesi (lurumunda. yapı yaklaşma ,
rmesBİciarindo mevcut çekme mesafelerine (l/ulur. Kat I
I ıiavesindört-dolayı.. mevcul ruhsattaki çekme mesafelerinde I
] ¡yan bahçe( H/g)r8eğişiKlik̂ )ff>ılmaz ve asansör şartı aranma^ ,

MADDE17,

Müsait olması’durumunda >an ve ari« bahçeye
yalnız halli malzemeden yapılması Isoşuiu ile derinliği 8.00 m-yi,

^“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

PARK ^
,, . Büyûkşehir Belediye Meclisinin'tl7.11.20l6 ' 

janh ve 11̂ 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. ’ •

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 l̂un Ön 
bSTıÇei-yaaMhçe ve irka bahçe çekme meşalelerine \ '
uyulacaktır. PSseJutSitden fazla yola cephesi olması ,\,
durumunda ön tehçe ^kme mesafesi çephe aldığı yoldan̂  
uygulanıp parsıSlin cephesi dışındaki yollarda S.OOm çekme*!

- -±s; ; -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 olan̂ depolar bağımsız bölüm numarası), 
âlamaz. Bodnjm katlar emsaydahil değildir. \
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 \ ''
Bltllr. ■Resmi binalar gibi özelHk ara Men bina Vfeya tesislerin .'s
bahçe duvariari' 6u hüknıe tabii diğlldir.
23.4 İmar Planı üzerinde oelirtMıi n̂̂ 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

------ ĝösterilen 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 ruhŝ 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 .............
parsele tecavüz etmemek suretiyle n
23.6 RftsmI tesis alanı, sağlık tesis .
hizrrıet alanı, epKlm tesis alanı, sosyal y is at̂ ıjı

katlara komşu

23.7 parseldeki sosyal donalım alan̂  karnu eline 
geçmeden ô ĵarssle İnşası İzni verlleme'z.'f

,  MADDECİ İNŞAAT NİZAMI AYRIK N iİftM 'oV^K  
BEjJRLENEN ALANLASn̂  |

y .^.1 İnşaat nizamı ayrık nizam olarak belirlenmiş ^'
konut ve tlçarel alaniarmdâ kat serbestlsy uygulanacak alanlarla 

. o ilgili olarak; bu plan rıptu îirüriOğe girdiği tarihten ılibaren 
/  yapılacak; uygulama imaf planl̂ ^mda sertşst kal verUecek 

alanlarda uygulanacaktı/. , ,ı T
24,2 Bu Plan Notu rörtriüğe girdiği tarihteıVönce "V.’ ' \  
planlanan,alanlardatda ölçeğinde yapılan ululamalar ile \  

- - 2 0̂1»  m2 ye ve^ıha büyük parsellerde serbfest kat uyglıiama'sı 
\j^ ıra b ıilr , T e ^  yolu 1le 2,000 m2 ve daha/büyOk olma,koşulîi 

âağiâyWi>afiellBnJe:komşu parsellerva.ı îeya 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

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 ı̂jındB Kullanılamaz.

MADDE 25, YAPILAŞMA ŞARTLARI _____

26,1. Konut AÎanian(Yeri«lkv6 Gelişme Konut VAlanları)
26.1.1 Bu plan vo plan notlarınde beifrilimoycın 
hıı̂ usları ile ilgili planlı alanlar Tip imar yöneimellğininjlglll 
maddelerin̂  oyulacaktır,
26.f.2. Konut alanlarımda imar planı değişikliği 
yapılmak koşulu ile tovhkj edilerek blıleştinion parsellerde 
loplam inşaat alanı; 2,000-5,000m2|irası parsellerde %10. 
S.0pt-I0,000m2 arası parsellerds .̂20. 10.001 m2 veûstO 
paı ĝıierde %30 erttırılabliir,

' 26,1.3 imar (ilânında ticari saha olarak balirtenmeyen
ayrık nizamlarda (korut'bölgeierinde) yürürlüklekl yönetmelik 
hükümleri uyarınca mevcut yapı kdmurları dahilinde kalmak 
su;etlylB zemin katta küçük çapta ticari İhtiyacı karşılayacak 
depo yvıi|biiir.Bu yapılara yapı ruhsan ve İş yeri açma njhsSn 

.  vermeye belediye yetkilidir.
26.1,4 Yerieşlk (mevcöfl konul alanlarında 
parsallerdo planın onay tarlhindeh önce pl;

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 belediye niotkltidir, , ,  
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 tŜ ayıcı 
pdrtayıcı ve yapıcı maddeler İçermeyen depoların yapılabileceği 
alanlan̂ 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

26̂ 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-: B̂ SO'm'N
26.7 Katlı Oloparit Alanı \  ' V
Bu alanda projesinde belinilmek koşuü/yla katlı otopark alanları \ 
ile ticari işletmeler birlikte yeVeJabilff;' ' '

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 blrimHv toplam 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^

MTkŝ 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 1 Ayrıca 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 ) 
■l̂ ill Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır ^

MAODE 28. ONAYLI UYâuU\MA İMAR PLANI GENELİNDE

28,1 Pianlama alanı kapsâ nında nazım İmar planı ' ,  
değişikliği yapılmaksızın. Naipm İmar Planının utasım, yoğunluk - 
ve kullanım karartannda plart'bOtünlüğünü bozucu nitelik

uyuşmazlıklardan kaynakianBrvynınlarn.gldBrilmesl için 
3?!: ?!'9I «  «6|?mŞok kaydı ile genişletmeye yada

-I-

için; yolun— —

I müştemilatıdır. 

.MADDE1B.
Teslsatın'öeçirildlği yer ve net yüksekliği ı ,80 m'yi —
geçmeyen tesisat galerileri vo tesisat katlan ile yangın 
merdivenlert, bodoımlarda yer alan müştemilat birimleri ( yapının 
iniiyacını karşılamak üzere yapılan ga/af, kaloriler dairesi, 
sığıngl̂  su deposu, kömürtük, odunluk, çamaşırhane v.b.) 
emsal alanma dahü değiklir. l.BOm olan tesisat katı yüksekliği > 
bina yüksekliğine dahil değil$l{r. '  “
MADDE19. • ’
Yapılar; İmar planına göre ruhsat alınan projede ‘ ‘

'Milılenen ortak kullanım alanlarının (sığınak, otopark alanı, 
garaj, mtrştvmlia!) lamamı yapılmadan yapı içindeki hiçbir 
müstâkil «rime yaprkuliaoıjn izin belgesi (iskan) verilemez, 
l^pıcı dairesi çatı arasında yapıiaiıiHr âgımsızbölOm olamaz. 
Teras çatıda yapılması durumunda ilave-kat-görûnümüne 
aabebıyol vermemek İçin bina cephe hattından öımz-2J30 m 
çekilmek suretiyle yapılabilir.

'SfADDiÎO.,^
Engelliler: Umurna' içıkıpimıların tamamında 
engellitere yönelik Imalatların'protecja gösterilmesi ve 
uygulamasının yapılması zorunludur,'AyrıcA,blnalâıdakl genel 
asansûflerin ölçöleri engelli standartları ve ilgiiI-yOnetnĵ iklerine 
uygun olması getiikmaktedir,

MADDE21 .KOT VERİLMESİ*'

2J,1< Yapı adalarında su basman kolu troluvar ûsP- 
kotûçıdan iılbareıa;konui alanlarında O.SOm, tlcarei alanlarında»- 
O.OOm'dir. İdar6'taralından,i(innızı kot belirlenen yerierde kot 

. tretuvar üst kotundan itibaren;kırmızt kotun üzerinden konut 
alanlarjnda 0.50m, Ucaret alanianntis'O.'OOm olacaktır.Yalmz bir 
imar adasındaki,cephe üzerinde mevcut binaiar^^ör'â''^eye 
uygunluk sağlama durumunda subasman kolunun tespitinde • 
belediye yetkilidir.

PlApda göslarllon 
na oluşmuş ise; b

. . -------------- ------- —  lükümierle İmar
'— ..ınevzuaiında bslinilen diğer hükümlere uyulmak koşulu ile 

mevcut teşekküle göre imar dutumu vermeye Boiodiyesi 
yeikilkllr. Mevcut yapılaşmanın yıkılıp yenkjon yapılması 
dıi(umunda plan üzerinde belirtilen yapılaşma şartlarına 
uyufacaklır..,.
26.2 Ticaret ve'Pazarlama Alanları:
26,2.1 Ticaret Alanlarında AteşILvuGOrûllülü 
lOlmayan Ticari Amaca Yönelik Yapılir'yapılablilr.

" -v ,,2 6 .2 .â  Yerlçşjk (Meskun) ve gelişrlİo konul
ianian^ajnahaiie öisıjğinda dar kapsamlı ticari işleime'“*'^

26.2.3 T(SmtIC8retalBnlanndaüSt.J!atlar isteğe bağlı ■' 
konut olarak kullanılaîSİfr.'-.v^,- ^
26,2.* Ticaret alanı olarak baHrlıIenTerierde'iemin 
kstta konut yapılamaz.

* '« ^ ^ 8 6 .2 .5  Bitişljı,nizamlarda İki yola cepheli ara
^parsellerde sadece yol «phelerinde; bina cephe ve dertnilklert''' 

te Igllı şartları sağlayarak İnşaat ymılabilir. Ayrıca ûçûncü bir 
blok yapılamaz.
B8Î.6Jlcaret alanlarında asma kat yapılabilir. Bu 
alaniardatnsinliKle bağımsız bölüm oluşturtjlamaz vo tlca'rl 
amaç dışında kullâritm«g«tlı:llemez.
26.2.7 imar planında konut'ain lieareı uraması olan
parsellerin 15.00 m ve üzeri yollara cepRestolaniarın 
ticaret alanı olarak kullanılabilir. '  "
26.2.8 Tarnİımı ticari olan adalarda parsellerin 
zeminde artta bahç^en 0.00 çekme yaparak üst katlanfa h.'2 
çekme mesafesine uyması zorJrSludur.
26.2.9 Yola cephesi ticaret olarak tanımlanan adalarda arka 
bahçelfirdon en az 3.00m çekme mesalesine uyularak „ „ 
ust katlarda h/2 çekme mesafesine uyması zomnludur,Aynk 
nizama cephesi olan bitişik nlz,am parsellerde ayrık nizama denk

'gelen cephelerden en az>3.06m (yan ve,arka bahç6''mesafesi) 
çekme yapılması zorunludur. 4 kattan Sonra yapılacak olan her 
ekîe^elttlr' mosalelerins O.Söm
26.2f:f0 -Tlcad sahalarda açık çıkma yapılması 
dun;munda korflfu-patselden on az 2.00 m ve pencere 
bırakılması durumunda 1.îe-w.iilt dairelerde aiik- ı̂lıma 

"■’ -yaftilpıası dunjmunda iki daire arasıfıd*2.p0'm duvar j^ılması 
gerekırektedir. Ticari sahalarda asma katl*rçtn-paısşlin cephe' 
aklığı yoldan 3,00m çekme mesalesl bırakıl^k ve diSSr 

’ yollardan çekme mesalesfıîygulanmayacaktır.V
26.2.11 Bitişik nizamda yapılan binalâftia, bitlşik^n----- "
kısımdan.çekılmesi durumunda: beiediyenlh Izrtine'mûleaklp 
ayrık nizam şariranna.la.bi olunur. Binaların bitişik olması gereken 
komşu tarafında boydan 6öy» ışıklMapıiması \iallnde, sokak 
caphesinco bina yüksekliğince kaîâtı)masıjnecüuridlr.
26.2.12 Planda pazarlama alany'olarak gösten^.

• 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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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SERİK BELEDİYESİ

KONU: SERİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAM A ALANININ GENEL TANIMI

Planlama alanı Serik ilçesi planlama sahasını kapsamaktadır.

" I

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

r» - .: ^ .m  '  .

^  '  ̂ *

"' ' ,  1 ■ - '

¡Lk *.-*-

2. PLANLAM ANIN AM AÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı; Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan 
lö.M adde 16.2 maddesinde değişiklik yapılmasıdır.
3. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı; Serik İlçesi 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan 
lö.M adde 16.2 maddesinde değişiklik yapılmasıdır.

Serik ilçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan 16. M addenin 16.2. 
maddesi :“Bu planın onama 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 sınırlan içerisine asansör yapılabilir.” Şeklindedir.

Plan hükümlerinin 16. Maddenin 16.2. maddesi düzenlenerek ;

“ 16.maddenin 16.2.maddesi; Bu planın onama 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, (H/2)) değişiklik yapılmaz ve 
asansör şartı aramnaz.” olarak düzenlenmiştir.

Sayit ÜLKER
Şehir Plancısı

Etiler Mh. Evliya Çelebi Cad. 880. Sl<. V İD o ğ a n e r Âpt. No:İÖ^Kat:5D:20'Ânialya
Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46 T



ftANNOUA»!
W ^»(L r^hQ .C R  
WAODC 1 KVSAM

*â(94 i^«.h|if|tı M ıljn jt«  <n4,ivftAer'nİA!iJ>ûrrıtor)(>fl
9drB<i4AA««lu¿vUrr^a4vii»itaj Mıı
M «4 r*»->"M I»^^in 'ilV ıon0* ris ıi» ıi r 1 IOO
urgk̂ iT>«>T«r Mnıft.n>ti,vıMK}«UlvıaUıMtfa<arP>iİBn' '  ' 
ğ b I  tfıiym A N ı KA m  V t Hû KUMl ERi<9lM

>MCDC^ İ5TISNA1AP **

9 1 eu PkA & arf K̂ rı KAiıunu ¿tS}
S«r<» IWIbM w  T«V*AtMA«fıi4Cnn«Ko*urTVi Kfuljilıfc S/72 iâııl^  
C « v '« K • a p ^ ı ( ı ^ r 0KFi3H>KM'i«nw CKjr &trır 
Ûn«n «« M^h YC^ffr«lıU?r.|t TV>m AUnUnikın

’ Ttrnı O m  It9 KüU«nınıruÛ4'< VÛ4W»tU<k ftultfk' 
FAj«m«i ««i V9n*ln«4ı«' i) .^ trd a  k , Y^V n  m«İ4. • <
MûkjT<«Ant«/urı J«t« OI»l« 09 7194 İ â / 1  Cmr

«I4na «o>ı«n t f f r  rsM«« y<nebıvt»Uei9 
* - ^ u t İO î i- a û ı î r ^ ^ n y  v> y»>wr>olıMwiypMr*fM

^ » S S e J
>ixlrjı«rW')

\C2,3 PUnJJiOlti M'4*'CftiKJ4İvıU>r>ı 
.* i;(¡ritxi9««AiJKi)vO«riJ<'ldUik»4p iMtıaıı t< b.r bodrjıtı 

b*i4iı«r ıiı»t«c«nMfli«rf«Wr* U  
ap'l"«* MimVnq9Ulbjhıw>uv<011iVJ' «'lir 
10 3 Oni«ihi,/M<rt?ıö«j'*
10 3 I n * ı  úwnik3*6nl»rn W«n f  
V¿^'»a^««len whaUrAi ö»i MArebcra^r^ 
QA*9v«ii>^í*T«Aet<b>rirMtdM(Ufra va Ui^r>»s¿:¿ o w V r  
(lia t< Ii9 n»u/v< d«' stf*&n(«rT4w bii i>auMit. TuirvI úur «iiojii *

' *4C0QriVli«»ffnM
fr'2MQl»tUUi>' laiTBirTCnucMM'Mcekvirfor
>.v 91 UliCi W K T ^  of ̂ U<ul a k l ir  • •
10 3 2  Ad>j w  cmt wlhu:>rKl9)»cJ4k^uri<Uj >%

* ’UbOf.UiurtforwyfetiiMfcraii 2«ni<r> «Iflt cn^Uwkv'KfiKmi 
Ir*«! i t n - V i t ‘f - r ' i l iM i i  in iiii* nrnMüii 
c*>A.vueaiw»

^ 10 4 Osp*»t.Oufwrjj , ,
*(^L|iıvı»Unı.Ç««Te *« $*ni«l'kBa«iMi6'C»^4U
A>«fi i  1V4  Et94i|u^ I tB{ «iAíMii I ’ Tur Kf« Ck>nf e«^,

•05 JffT'rrÖJito., “
O rf«  VO 9«flJ0l ıtırı IQ1̂  ||Crrio1}o4«|i
0*/*« \m Mi«tl'MMiKtoia'*tl'rA«ldmiM4«bQ<«liikr 
OBiin IMİ9I  •»<>' )p« r^nvirslM^t' • W '

ra&)f(»MİMiııl6mni<ın ki«r fH«rii 
¿UWiitto.it '̂ bolirl lâ«l<nrMİ<ıvıınlucıî k4l
crrrwivU! tAwruna^» V|rrl»«C4k|i

+ T •+
'OPARK ** ).

    i i . » t t '
«li kiUäii ile cFi3yijn«oTär*j«<'e«irT îu'rr«]i 

. stiBeM rP»>'^''1itf<dih4.nteH'>rO*JUAn 
«jM6f|^tnfr«|r»,M'Ur«2lit4<» yOriftri.Uit^

^'II«>1 w  b a o ^ t/u k  9jwl.'6rarAtcr>rrv(i'fU'leM 
M*0af<rt*Mn4'Q«i»»*rvU(ti«h>ir4i f»nrVt«K 
'̂»\jrTi>:Jkrfc<iyulQcMi,8u rd'tcV^UlcioJ'rw Mflk oLsn

<M ywta;«»! r* * V- •

MAC0C i&P^<W U.EALaG ll1 ANlUL*BVE SA^Cf

A  'J UAr>, A*sr>  ̂Co< it.S m i. 6o»rO'jliürei,,
^ l l a r w  B«1Mye»i'{n<«cAlfeMfl«!, J «<
2C 3 1 B<| ür«nrid9(X'lttil«<i^»ts)4iu
»A'ttoriB!UiL>1»<tUi« YtfuAjfrımıflı b«Nillii«r<irqCardn<dj 
VC1>r«c1^uP ii) trri)l'ixj«n|jO¿irL»l»4’̂ >>|i|i >*J)^rpg)i» 
tr'QfáftA^apiCKAkjir.B^dJVilMjraSi y«ıJâVîJmi>t9İP''('' 
in AUW r^ e(r^k*»^.1<atMrrW>Ttf>r«<}tl«d.v^Lr<.i 

kLNúr«) ifft IS Bfani oUiak »M«r>l«ri aurlüba tu y*'j
^rpSMyAlTftMltrO«» yj»<Wtat9(4*U<r 
Man^ifófiéMAi wtkj yW íiá jya jA  a m  
j^ .O ite ^ a A i.  mr ijtlu  Ii2rr>9r^«p.h<i kjiiurai

za 3 2 Karru «lini obrea tm\ r)«r«ii 
rvitcrde ij^VdUlav^trkrtoM« KUi«iinara» kui

^  vo< ÍBVWiMkiMf^r, pww)
. A»ii5M *eM r Yeauyis^t OnwArMudtf dui ««n«

n^ö r. ^ 1  ^P*'« f '•( «r» • u»l);«4#/S j
ûjsiırKMlatviı Mp. n'urri VA/ im C»rti9 a>0<g'

KİMriyjv^*titofsi|w'nau»bı>dır Cvp^aldi9j>olü> * 
t> (O e u > t^  w  b¿ı :̂v 

uyjlaeM7nr«Mfr<nfaiit.vlA ytV

T

lytai («•Sfl9Uti(i'M»i
tfjrjrrwnda «rt !»Un« rr«Mt*>. tetfı» « l^ i  yckbn,
ui«jl«i)>PMWiüc»b^^ OiiftO:iliVOlbrd4[> 00a  c*Knw'

^h(« rMiifrntQ.ot d¡>9«il0n0 ' iIm u

ki'troO igeif^nM ; luti ^ i j  \

baSc«

aU>drkvn'̂ isaiUrrvu,Bo0/grri u& « 0

üte'» 4<|^n '«D;»afl(te^fn»v

i  U r> w ^ ^ r^ i|e  MiMr>ft»ki*NK«ti(|,hfriiki 19 1
bUd  U^uiinamMvtriWnit^l'^riSa utan ̂  fıi;L İİrnrt> 
e«4 4 r  Afica fiyrik nizarctooWAK r)p(an< in^aaMwurii

a i «2 W i;«  p^«&al«iennttj/ul>ra( »« tlifi«««* 
nur». i>rrum O^KllUf« 4ondr. ^Caii rfitibrt4««n<M.k

*  ■« d»ruiiiKltfl«« rtdaki Uv< ^  d» M * .
Aff «PQ«B (or«Mi vnm lci«(Ut»Ana<r>«:i rt« 
iS€ oUnä«r^A/'/^rtrtfr«li *•
&  i*i«^n<ni»Mjf»3*6«i«d * >

Oir0an«.tuiciii
p4(üf M^r.i

fM D D cT  0»3£R]iaLlkCV2üAT»VcCCEAIJ^t
4.1 6u * '
r»M«rda«« pton r>:i^ltrir3|C«WUn«irqf»Agti««««
3tM  te y i k w  KtA^W'^Ta pan. fan tApik«« çwır k  «Ijli 

‘ ^L flrw u n . (iUü>̂  V« >4A«)/rebiPtOOTj»«<r«««TSE 
l»#lmdi*i^>iU iin»tmnii'IUieyf*Tieu ̂ urM .*^r .»
4 2 CiM4n»in^i^nd*><TAo<lw«ik»r^U »»(M*
yAi«Vi«(<a*«ir\«je««f^fi«Wyrii<4 h*a«i o^rua^iitaa 
i«ai»;M<i«a]»r •yrii e7 f>mtM«fseHuii dt^en A
»¿rd^û'»W>miâ<veh«ı h4lwUfS»«iiafril*MMPi<'nd4'>9n 
u  c»Mi*uiBipkn0iio d iB j r tv ili«y«k4piir9 ri» v  
ratM«rnMi r*'«<■ ;a»')t^(a

U4D0C i  AU>«&AT 20RUNVUI.uaU*S FtJH»T9l2VT^A 
fa r m r s A ^ Q i vap^laa * * , .

8u p(^hMiS«ria«M2Xt'nMMUi4)'4t.
$ j }) Wfteyi' ununM &M «î» iıag^< fr^r<4** '<pn 
9194 Stfil^^i^r Kirhjrun?? MMJafcrigtl««ntMÜ/i«Ur 

M M'vwdirrVk t j ^ »r«v W twmi' tw
r» r4nM ^A 

.f»ij<r***rnnf Q0r9 !«0<>r , ,
v*T* k»i»«(Wh«r<0 'lCTi(WM b>MJ . .  

l>jlbKiBrMr>«Mi^Apft^toraa.kijrd^«9>^h*«(«r» ,. 
Uiruto yuriiiw ielflebl*kle.tinv Vurum vb >uirul./^riniri 
%*nif (ffjM anU iM  M(ooi«rt|t rwv
pU/ii«ianhyaüA«c4>>,»lp«U>wiv9 v6n^we<ei|cr,#r»fl| va 
t|i*<  n* « ro ^  V«» r  W' ..........*  *•••>* •
5 )  Top>tKfi<bir ■«9>atiiMa«'BiiMlM9'd»r> *' * •
r>*rtkv)g t  nn0»cfMva^nti3k>r«*fi ««wyft.iai
hü>w*>«»ri um «JiMt pi9fflftdcHiavV4tf'Uir

** b*«axc«rA»*''*'iNm0wAr:Miarwi.«t»'»/i«<lt9n 
ue**«'tca>Na«ai Udl ««AtUw <r>^M H^rrderj

D<r wtaff^twdinlu/LayWM raw^on&tn
hrlifrxa bri9>viMn-pÍjnhúkiií#v>ff»'wr«il0éi«w1"'TU 
n Jt4i/iMíV'a «T* «  . t«inr«a a 1 * ** sima ,tt» «»«r r«»<Ur«>
UV7 1 . ln0J u«rl in tu l 'iltt'MrvidtifdJii'Mff *

MAÛDE 6  aa£0itNiNTASA^«tUPUNÜAKrit4.ER 
ÜZC^OCIN&«At M

'S^Be<av(i)<»9l 
9ttaH»«a(i M V  
v4«náirq«amuii¿

Ql» r«(l«r.iff Bkiéir äc»nnOtii<iiAnHJ • •
>Wv«n«vraU.Ml» M i.  lr«to fiwfc«2 i

hibWa |fhe ro* eWi. ►flyaUi ly M%i 
, iuUM iW lv r^

V» MnM(ri{W< Un\ rnobtf^Maolt p rrn t 
al0PUfiU*ji<TS&U««<J4«at«»a «%<-«* ^j^u M yım A fıb

— ) ra » ^e 'i at & ob ri
meiálwinííivm6»«i»i<WarA»i^i>iAw ya^lar<i(i nĴ BJi 
• lin ffrt qlrr»ria*r<c¿wi»r> <«iwi tou/li «iU'r«lrt,«iiiw
WetfÍB>*Ci yii»iUbii<
İ 2  Bun^na^/ti>i^)alir«i>n<nru9«fri w  ' '
US*r fivi4« M>.nT9r«*cim br«bn]«var4«*''<^k(y«nüAJit ' 
»«'9»llrf)rn tnsun v t nurf anrr««

5 3 M iiiuMú»ur«ilf^v*S>l0ir«iirW ^4» ^>lg>ii «mraiM (irixVvK <rv«« <» i«c^ r  ««Bi%r '  ** .
r*D*éi »«ana« u r jr i w$^S*a. q4mI »r 06«ut^ «icM cim«< 

erptwt»hljii,e«y«*a MlMi'mlwııİ4ÇM«jrıın 
fre'líe<*IÉ»ii^#riflwiiWl'Vnwi#,eOI<fci Cw9fctrr«tf-|ria 
r«p4|i ̂ iiiötOb v4İWiM4B#n<lt Änc«« tu

'c .1 » 0 0 t i. . gCtCÜiYCWiNVC TKIE «I ‘

7 1 |fl‘—* W  ‘ ' r - ^ ~ - | ‘-  if j ĉ «it»
fOUJrW«r.n4vy«r|BrWni| ̂ twU4l*^U2uin «• H f l  
Cf>Arfi wakIVKrwQSr* (avi<ww &I

—  £uJ^I>d^R ]vri <l9 tfuii

UaDQC« K V A ^^'tK f; VC 6JTMlir?W*tMâ. 
IC«U*TWÜVGULAÍ04A»N ^  '• *

Bu s4a^* obti hOOHan(V<irOrMiat9'ni»vviMr>
finca l4»rTiMMIin.r<«lv«^ bh«rt|y«^4Ménaiili A l^at 
TMk*iV y¿n«v^Í4<>ni3 ii«ad»M*0* f l iA > f  10M 
?MCM a.1 r i ’  Acini  ̂Ourtv) uro>*Ui • • •M00Í9 ' o I
Randa taUn<«iiwhMi(«» klini«/'n)« ar''B4>

4érwp ̂  U a i i v v '^  Mti(*9»ii
pb*0»Mi^platr<3j ̂ «Alanam^; dtM*aulb 'i<Ur4j

UÂÖOC w  J?oD5JnC3M(K^llAl>SMLAA CNLEf4.l 
*ALANLAfl \

hr*w]g|rC*yt« t,« ^ i) fe (*8 a M n '4 « ^  Mpri6 iAB< 
UMúiDnw«iindáA«i*rlafun*Anui7a]4. k#>''^alo>* 
T« JeoMiiı»e<û)Vb|i«çw^*ı<«l/Ulrrıitgor NQiwrMie , .  
ui\i^£aui/ B<J h&V̂ BiJe«« u M ie  r>it' la*'

^ > íS 5 m  k.S«<A^'AUi1Ul * *■ •*.
19.1 I n»t-wtf«i*|(fti»n»f<k1a«l«iAU*;riCali '•  ’ 
a>^' dfaaky^iiv'ii'naUl v« nüiiatwttbrclärunMrui

^ T < « l j  Ito ul X olVMli * '
O0Utt.Btfn M tuW hb W fu  ii>M) «4«ri 1 lal» * *
l»**eifc»lK»iüitt.<W#rr#«idi M»ii#v»#<)6rr <i«rt>ri 
■iaB«0rtbMkV4«.U>^^l MnustowiaQ«^«

ri»*rM T tt í j Konuf Artn*rtni ee^>  H>t«wai 

*0*? l  
<4J? f (^ ii* . j ir ia r .
«>*rMiBn*lA;iMial<n3s9.atfa w y i cniv(Qa<in^r«940?AK 
U"hLv «v  bbotAfwUw>«/^riMwbr:rir<^i^ip^«kjiik«uitah

^/vnti ̂ M * 7 ' 
niPln^iOffl' 

T&Iinanwi<(ian« 
lan« I h«N ,ta»
•f>r T«i'b>d«i«M. . . .

N .
\.

rap* ton (^U r> r^ t* *

4rri«vi).m'40ij»
'«4 j r x u r j ^ f  '* *

cl^lkr Yu»lwd«|ir

f.^00 01
ri^i»^pM>%'^»rr>i.Urnrw*i^ibw oiaii **

ikikMinrdaCel (i'Mr«i9n>on«ktfdjPto<rii Aipm.i Ti» jnwvr 
Y)n«CA«]«rnin9'i *‘MWkr«*rurJias^lr

UADPE>P? SNA ÇAT'LARI •>
ÇaIi vw:jdn«bi.çAVbıiın«rt4onda>.ıewftfff'PV

* •Hutu/irika(ékwi«rvie)6i»rep'Laa»it’'iirniidi«ry«tm
í4t>dá^O)9iO çiı*)a9t^a«r, •<
I ? ) CAt' «g r^ı. ̂ r*frM>IM*'«>nal«aaçBl 1 re  r rii »»
V. a3lTM fuU (ilong¿ Bu r*«i4*c¿n(ntcu^ luiLvind^n

* Veiaptii'« Sét I W  hrtíbá káb ln ^ .^ ew h l^ f < * r i i
tiuijr\vk>ai h j oW'iri b/i» v^kiciihg nca^aoi M0n« >. ^  
«•fNaıda^ab ne}t|«kaaali 9*rM uruódan'map td In ~"^ '-»•
Ue*ArenMNjl(irin,nifi»ifr«Wv>^ ^  vap<l<»«iieti 
leaoLsnws it»iiTK 9iM«ai hfilir4?eai' 6 w u  ÚMnrKto^um 

** r»DO'f I , ,
12 3 GivyOvwii rıth^a i«(iiriu «ynatnAkúu*« rfltr . ,
¡  haifi t«« aWi<'\9u'm«»narmhiui tcuiuBarda^ kalli 
raMair^riaiar^^l. 9 f a \ y  33 Ui)4in<dAliiid«9.4»r 
12 90w«*ian tara bat^Uji«!? ion UB«*/

, paB'OWi MlúfTi(«<iaih&4ii>9r«*>^r)^o«ia AniMfliaoyij 
l«pftatii(pocaT«lrfftanc 4r**ii Oitfv «au flirtedCiiiwiida , ,  
rKW &kKi v»c«A>Qi( yaotiarnai <H'<nv»raii*9c're
i«Ddr<ma¿TencíCffi yv ilnw f 0jrunurida%33iD«r4ia)li 
nd«l>romwj>9> nahy« i«iu WMOUnK v* bruM tdfinm 

»« Kaiu Bb do9e*<Q*canw(G>vruriii(«u)4tte)iám qhI> 
naheM|)vir?'A iO^'M |tC««fr «td̂ ia MIuau « ^ n c a *  
KVI«}« )W<btiil>r , .

..................anra.cA) niarm
Mlü«nw)ilania£.|, .  .

noa9ji«<aM>i>|«
. . .  J  de MUrlbiibólar * 

i t  \  ¿iTb evr^idt ̂  M  V hai)wi A r n ^ ^ i  c«p^v 
is ibi«4ö« >*i U a  Q ÍO (<t
ı4^aa■'l0fr ı̂C•1ı ;>ra«iiniuhiiijiilbrm>>á^iKw aiTuh 4alii| 
da^klir KJlandnvrbii^ii aaLa/>f«rvcl>it Ta*fitf»mp«^u#fK^ 
vavBitKlikrAOWt*aí
12 S Ttna. (aiida tem Uiííit»itbdl.Vn wplim«n>n 

^^l«r^•ngıC■r v«r,mn«i U2UT.2 eran»Adal«rM » llM  m»....
'^^4*)Qelti d3úiUviw»T<T Taf» c*0l>aicl>Qp» O iâ (aca< 

U > r< rM M a iiva  akáWbaAKúiatl raN » v*t¿malaf 
(iKaKv« caiaiWdfrb^iiinQdÁná'litlafeálocoAuir n«h/ii' 
■Biuftu ni^y«uU«.Cat(i>taiMAflíf4aak«nfiQj> O f& n  
yäU«U'0r4aiiAr9risrtiHAb«u 
184 IVA*t4u4«nii İ4LI aor» iboI'^mkci ^*- >r 
(•(wanaeo«" r'pBcam^

WWOKUALAftl **

t3 I Afú^mt«cfz:*Mlw» ıçaAitr â l ^ } i f  («tirr« ** 
neMta«indertMflaVakñt’ *ipíiiw ivtí yla m »pkı vera 
Uaa îCiMia yaisitoDü'r. _w-_̂
13 2 6« pe'<a1<ef>iii>eäröe<iiati< »naTtWHfci 
^■»10«. fti b'íB ■u<ixjiiyii«r rw«a'« € rfc»«! (rv tfcbtía .. 
e«iw'>«'rviiiiiw>»»Dler IM MaiTMi.lkf oina «ai»c mu** 
fn(lao]rTva<lia)>r(tí904tKve kaMlipilinw «anilH îu;«. u.«h
ira*< O iRdaA lu la  Dirak«Vmiihk»n(f«UA)ii;ac’ lt va kaoal' 
CM>»ila(a'kfv« adilii Kop«]i vu »«iii <,*U îiir>n urnixbn

* all.ruUdar en ^ k a i fa*>Ji (<I|;IbI«2 40 <rMM Ul
aarr«{ «epiinank rao< TiiMtwir>»|iiiúe 1^9 * *
rmk«tio^i.«e'k lar»« vr î îaí*««* w l i /

awhrgi^da'i O bOrvtWitii bMui äfluriikle<ii^i«ii 
Calıça rrmultt 1 (K t i  aa u  3 00 m  r.^.M m 
rrr»^MMTar>»|rwmakMirdiy1aikil k.ilaidat «  rn U 
ac *  M  k«»«i' vsD ia&<i''

A i« if£ ' f*«A>üa dairair.iSiii?, KA»n d a im .^ ^ .  , ,  
Eitkju>p»rauaai,iOm7ri. g*Mi*<ai Nii9kUe/eMaA39

cara MWJ) aWluaiintol rl«fim4i^(0tb«IMi}«r«Uil";jr.
'  ■WODC.11 * * .»

16 1 Kai <i».<iyvyii<(^Uw>viwmid.i mu u *ia<
/ull WbAWt di «KJiQi taf̂ M |iVi ^0«MfI»SAlıa ̂ S'Oir^

^  prariaioiinrfwl(H4^i«>fri0iKa r«jlMl alan '* * '*  *'. 
va0ibr<pn itli dava»> vanhrmaAirumunda.n&i yMJ»v'^

*  *4MbleniKl«mctQji«aKra rr»ul9i»nnaaMjr fue 
iftVeiíie^Hperir. fiwcui n^Miaiıce^^rnervMkiatrcle 
(Trfna.iuj(%dV«eu^2) > o»t ^u.iiM»bm< Bo 
|«Ma*^Cí«<v rT*aâlM~>a«tM(r,ç«r*»<n*Mar\v^vw*<U»ia

HIUTK^yj!
yalruiM'l n«li*i(Wd«nrbilniAaiiA»«rfid 'I« MdAhfliti 00 ntjt, 

h>? &0 Miyi pi^rt«rtrkkwT«w p^ırleO M 
nTdnr4«4B rvutoKnamtiariut btih»vcWi|iCcl<M» 
blO «üMfiVtop^.urtfi uinü^r%<ti yAb'Ub'l'isW Ui 
iv<>djii«4rba|rta7tÉUa^mayifr>aD'rirpO«a(*irai<fl>(

twMi'K^oyHdOv« va ng( yüWaU 91T i»  m y  
gKmaraniaiiui pira)««»*« i*««u Mll&ii f  v«gin 
n«<0*M/iar>M'wmlfl/«ar« «A* rMH«(i«iMb<r^(ni >

tf^val daiiiMd J«tj>l <bQUii 1 BOm ú^ri trki». 
tvui yjliMtili îrnitfah I o»9^r 
UA0DC19 •*

, '^plaf riuj **
'WAlar^rMiMAjilUnifTi 0An1vri n̂(k<g>iüH dawa* Ji r̂ii 
Onrá; rrO«l(«^tiiBPmnv vapHnu îiynB< cru^ihiccu 
KiMühlüittf'« yÍtP)«*a,uyniicMi baip«*<cBABni varivi'vu 
Ka«4i ÇIİI tri»  >ftt ) ÍW e ^  *r*’ Mlúm «laA«j
H r« i Çdlı4a T>iV><'Mfe< OkUur^Kbi JaW ■■ 4Áj^yir^^iia
»•Dab(r«ivt«i«rTwK ̂ r\ bru(«phe r»tinoan A t 'u  u jo  m
evKil«*tcktjriji7><iy,iv.iaB(JM **« .

hUüDBiO, * ’
Cnualt,|fr.Umú**ñ lHn«latırıbır^■rrvııd• • ’
0iVt*ll>Wv|«iWli*.ii«tkl1ar>ADit4«]«^htw<lrrm.tf9 
vtijutornef «>iny*l>>l<̂ t 11 BA*i loa iif I
lOAJ la kr>ar<AO)(̂ N 4«A|j<rf> u«ii«Li(VMr rrw i^'ír^AMáW' Kltim w

PM0CC¿1 KOTVtniLMUf'

2 j f '  ‘r»f, « d iia ii i^ w  b«u<-iAMu U«ig>4< ik»>

etánUundan Mk̂ . («»rr) rtj«i(.r(aM'oo,M DlixaklL'̂ /ilik'«*< 
M̂ ar utvKU*jc«0hedMr,n(}oiiwvcui brWsrf^FXeeaati 
Urdî Mjk kKiabiSldmoriW^auUnimanKrlifii î l«»d lino** 
f^ á i4 14 r ^

-.• i(ûWrrriAlİAreİAt«A
Oar«Ub»ıC W«<Miad>Qı|aWi>4* ıMm ad4»e>r j. ^̂  

Bodrvtr k«ıu YW>laa^eUiv^aQUr teB«««ıc Wl<3ın AiNt«ı«« \ 
,va'n&ı M r jm  Isılar crr»«ltfMil
23 3 &oT>t« Oİvaf aiıA iOKm NIi B raf * ' \

• • Oîph«iıagatBiiMÖn£ır«^o»n n a « a ııl« la d a i ?S r  f  • 
P»>;«m0f *^c;i0jvrıneytihbeUU»rr4 7S ır>  avTMi«ıdiMnr 
nrmaiıJıiiMifli utoi vİB<>ab'lıt.<ubn«««iriv« leiılılıa «r<
asan ı« ı«  A  uiglihivicth fluvsDMo 1 t'Oa4«4 r«ra
a«Bır f«vsn> {j'ealıı/ sbı A cm tA ydvıı İ9»>slff<ıA
Mh(«dtMfr1aAbo h jv n  la ^ ^ v ^ r  
2^4 Inıat n«ı> ii(«rHKf(Mı<l!uit»a'M perıallurdtf 
On bahç« rvtaJaj • & 00nf4an lıtfıea m u h t -9 00>n d«A
v ^ l^ a  Qil«aına»»)nı0t H7tfar<^1>WtovOUa4i4aı «« 

rr,«edMilV2rAilnrı

1 dSOin Mlliirlrt

, .  Man alua*»« kal 
^ •̂aaA<nıerr*> M *  paı»H

' •  ».«9a*t»rılâaiııwıılyaUuvtBS
alanı Xaı»t|iltu*n«M9kvna l̂uı^ı 
lıudvflaırManra«ia9 l̂4>dt*M»9lwl>^Oteto<a Iiimi 
A k n i^X tl «nifi<i4anddáti4v ru riW .^M vin u^w  
yaW tm m fttfijAn n  ftrtJ bahcvKTnwMfaS'iwuoli..
tolid ' *  (l«<<^ •  t  «vt»y«ñw

iaoltfrwi>$4 
. . .  ,« ,an?fc<tor

'» I«» «ynaA if iM iz I  W«eaeA^eAkiei*ra Wn^u

»MdaiaUn
6tA4ar4aan . .  .  . . .  ^
9 7 O^MadOilfcrtMr«

EMtivb Mcavâ  aii'itr«* 4yi«(»yM7räukda «4 M 
SdC naiitr iai<i ahiM. M9li l̂at>» alirfe. «vMy» 
ri(¿Tfei oaAr aein»i4M« plan«, aovrsl k  WUrd lawv aJdJi 1 

oian w u»ei*e»d 8 te iiP ••k*« '
3 00m pkn« iTM ja^^'

. .  >*rtMr« A>M(oi)*lani I 
9KTi«d»ri 0 Hn< «vdlai*«̂ !, . .

, PAOQC^' N$MTKl2AU*vn»(Vi2AM0WMi(
Bei«l6M6NAiANLAÍ 1  \

^d^ I I r ^ l  ruamı »r iK  r ^ m  olArak teİ4kni'>| '
honulvq Içc/el nlbiJv«iAiiAl acrDm.WtfygjlanicaHeLanlefta 

»iigJiOUi .̂bu tf«r(^uVoitrTiktíafiif4Íii»ri]ienitMrar
)W»iiaea*,uriiuWr« T 
aJanla^ tfro^^naca) 
24 ? Bu noii Nulu

I  plari^jnrCi*afo^

(rianlanaa alanâarMİ^ d ÍM ’* Kk yAp<ton \
* * 0 m2 y» MruA &a>Mlardya<A» a>i

<Lr yr>)uila 2 099 «4 dahrttya« O hM U tiú
MfOaMtrifu pa4«9»f««L4W a rapiartf. .  \

ıiıFvt'nkoaaapaayaAırMr ı̂rılsAi ovv^lnwix aa^ijJe ui) \
• yftWMipi^ Ml o«a<f> >if>i«1»ndr/ilrtVif g \

AiicM buiiur?GMiAdB̂ .>4,  \  i
' ^ m 2 ila l , in f n 2 tn rfW aa ltf irTBbJaAaOffnnM \  j
Xkl adaCr. ir«« ndA >MihiiifiT<ii7Tiaiiiji*njii üiIilIii ii^i . .  /  

. . iaaM |an u  kJtfnr am t  ilarw fc¿r»û f̂l̂ i yJT¿if ^
^ 'msiiaiT«yapiM»i«r 

' t  M  nt2 Mo > 909 nti Ua»rid«ui«n .  
paraaBa)in3M i ad«0MA«r pUnrt^W ^rivf d«r 
mM* feAtfar w i'iilAtakuYSulartu vu«l U î'f. *
'Ada 4(i;r^9n«ran>«'<iyv^k*nviai<e2 000/r f  , 
va Oâ ia b>rOk (nn9it« f4tffiQ^hj| )
W1 rtarM 'tiliiti >1«
2«'> TIA (nau Dlanini»aSv«na<l«f«^lMlMa(w 

*^-«aiBr^r)lM«BC)l«nAnen«.ii» laQ« «bn al«iAl»r nicb 

WJX}£2h t ,

PitfnJa aiiiniai inda lujiioiiaii «f
• • 0)»iiUn>{ fr/inn~i4p<lVBALY«9tlacaiiiiaii4vMVMan

ni(S>r ií4niU{^(brt4errt(«iMli)Ma ysarnwrui

M A JJçe» YAP»LA$lA*«ARTI.Aftl

70 I. K»njl A U n U n |\a iln M  CM«vxeWnul V  
AJarilaM '  '
<Nj t I Oli fl«) V« cUn AoOAr.ndAMiffH'VTao 
fuj^oslan ̂  djii, planlı iMoiitttr Tip n«« ,«(>e(n«l>Aiu^li 
rnaddalarir^UVul*3U«.
2l> I 3. Kfinji «iinla(pd»4f« i 0»r< UiQ.
Vdolmakliov^j Jto lavhidaiJtlai^biflfffrnlarptvsalafde 
WaO>*nMi é»n \.2  OO&S OOOsl^ra» Mr»afl»<OeSiU 
b n  1 < 10 OOOm2a/á* I fsrH llerd»y.¿0.1 ̂  1 n 2 va ÚÜ;)
&a%»Baröa OÛ aniiMA^.r
9C 1 % kmt lUiidvIiiiM A M^a ĉ ixakk
a iiife ii it f nisrjSarKO'tvr n i9«lf r viOff V^r Ü̂ IOkiâ fvittwi 
häiiarrler uyaraa nvvoil rf<p* *&^urtaii0fli>l'iidcu

*^6 4 Kaıj^Dıiı Kf>0»t»VÇalı»)'« AhiAjtı 
Mr^fcrOaf'Mvi'tMJiV«» Muııa&'la(n»ını y« 
leF»<«lr(. (Lpİ^ui .̂ U«ıiıiM alili vt> fırr'« MaUrurreH î'

9' rArdı^nıahU« yAj4tı*ar»flirrhiJııh«n«i4tj0 ^ i r c ı ,  
PAiUycıva )ü«ı<ırk»ı)d*k)r«w''*tY*<>cWPC'LvıcıyHSttob>laca9ı 
aliAl«ıQ'r.euUianiı/gaa>aQci*k-yacıLa«iTa aatuaıı9«:«<lıtf/, 
2BÜRÛ;0A^iB»"&tMi/^nku/
2C S I Inor o|İ^ ado n!!^^ Mne^ KjnJuflan. 
ınate|haiHilvn<f<ar<ı><ı>fHJür>Uıdır a ı D4l̂ >bHi»<A0«Jlli!l 
;<K U<ul ̂ T^^'iılufnvrierlralılvrınibB rv lf«&lrr ılu d , 
&AAn tayiD' r̂t tfıt«ı'6Ma*tUfi »»(krııia <Mpo<ııı^e!aniA t 
rapıUbtlır <

d^Uııo eaprıaciıAA’inuı

â>U«arrevCulvUrıniaırınauyı^KaOır. ,  \\
e Ol5i«m*niılA3X \ \

Ow aUı saf rfeıaraa^mı >le ̂ ¿*a rprit*fiı«bpr«ı«}<; AmpcI 'J
wt«ıM»bukv« rmtbılbk)i«iiAnî>iM lıNlıracı <ıiı uyrlan 
l̂anUrtfıi Bj •iani(ıi'09*iraa<ı>Mv« t>al>r1.iiBkiw|(jk<Yfu « 

j|Unpj3rivvtr ıü«(pıb|Yac-totnvlM î4'' fİM  Cutn««9a

« V s " '
Mpi khl*uı> Y«pı YOksHJ.b f.£90 *nt«
2< 7 Kal OlOMKkAbm [ )
Bu al,TidHm»t»ı̂ tW«Uti>Mnıa*Hb'«c(̂ /b'ıUMı ok̂ oSıUalunUrı 
ite !«•<• 1 ̂ «>'’•10'  t«r l'tig * *
Osl İmarda rap«]KAi<>i4cH mOı E r^ (C ı IM  
MBkA>ınurnYa0>yUa«M>bi; )^90ınd>A 
» £  Afrjlvc Y,*V̂ MCAİ»; f  i 

y p*no#6 \  i  /  • ‘
\  Kafiila^martaf>rıy«f i  O ı»ı OrW«r^ d niaırta
^  *M<ya9anı«.«vaü Aran alanlaUıf. Bw *  1 ıtofdıull 
\  plaAlaırdaMlı(l'iA«iıfAi1vlaorv? (fa'4e«>çoa»*ı Dtl>ccie<ifV 
<V acı*» w  aİ̂ nkHı vAp4db<l.ı ,

k narkAarıteılf*tbin<3«e0i9İarlıa'vıls',p«rgttaler>;'k 
tfytıinav« oer^ı^KAi'k ftiAa»davar>iaf(rapiuamaf4iiunnın

 ̂ aiılnwnetjve bf p'Wyriı»fliniY»ıi6nıylnbw<Î)«ıiıAjrti#ı
^^rae«9.Umj H lü ĵnu iviıAOaaı;««
vfıec loaJ*nyaptıbıit
ya}»<tâ|i*tASartr4r«.CınHİ. C« O OS • •
K U a ^ n  Yapı YCA*«KI>9> > 9 W ktobr fTok U (ı. .  
YvKSMjvvr.ları rvMıtı^fvıiJtı ( iMantryMi alaAı ve 
yOVMihjkUoıia t̂turak >ıa^ Mpı rr«ıı»  nf*ı
ı«ı)ı1atj<lırAuak ^pıiaakrv ba0vr»<b;uiflııiijpufnıııtıul 
aü^ ıbO n<â yi r&aa>Oı9ı3SO nvM yrM  uu'oKarvı ,
Y«pU»ca> no* au«a&e MKâLİ I n>rj e»Jt
rr^Carfkrdaflyafrlfkîaur u  ^
»« '^ M a ııU b L  . ,
S06/ ıbbmlatnı>4<f4avMii«n]M) Mçaiıjtt 

• < aUnbMır.Ou danlardaiuBOt.baiAtlijoiMİ^^.Ivnı» yûiıt«. 
eit^ToMtuı pateni vb gmı wtf ılaaTıHiH^ıiH^adfln 6c«k 
va ka&aiıkl»vı AUnlan y«r al*bl<r «
0«aıtMrtt}Mİ9tırıdl. iM ilt fınw«cl«iaYOrM(IAb&la. ıcy^nr« 
e ^ ı . 9f^ n a to . )<ftalım*a bat«< U tfM ıid  |>ıda y^oı 
g^kifYB^B^M<"la'*d3V«pı la(»lac«>̂ «D'l v£a 
Ma^ ıfiû^apı YAittiıiiılıfı.  9 M  hVtra * •
Vtiıuı ıd«v«^lr) v«o4d>n«a»(l*'< 9«  a^enbee 'ı «cin 1 
•tJ>r«naiı « ^ ır ia  >  r w  Is4 la 9afl *ra(Uu<nt^[^abıi>r A k  a i 
rtpıtaeaKhar t̂aiBi(b|t)p>ntDpUınır>«Beialfioi ^  re  r

i i ‘frT În ‘„ 3 f i X ’ g : s « , . , ı « . .  V
«lardapnöalKA m24ar»h^bk fı&i ra»l»rT%u.Rilfl4;ı»&ııra 

MrMİıAtoM IUKİnbuy)ı 4.»
'rnv^a«if0İen lw yu4nv««4nul^r ôUna 
'fAatıOJürrnatj ¿brugluıSıı.hatf ^rı*ı 
' lıkartMr*« yoo^ılıt ArtcaA Mârkiİ 

aı planı Maniınd» * * '  *
................  .  .v^aaorayitlıtfrrı'

hMabii«laU'<«d(TDko ıncBk ycUanSOD m ĥ ır/fü 
»¿naAerOııOOC n-^krnu* aüial.yiuyjjjıl.yLılır  ̂^

H*0 ü z z f . '
8>ı ıfterpiâiı iKıİjirı h îCıntoıStfıi Belwd</«iAMSvo<iınwı

E l' a<mr1«ı r̂*:aıııdaiApu(ana6aWi(0«j ptontıakvNaiıMİİ's 
nılm»rtnıya«dirı]dPUni'AlaoLvTı» ^ritfi Yf>n«inwlftt« J 
Vî*ıetrT»t.M4ÎNûiı|iM»«wvuÎiSa«ı< ^

M U S E II ONAYLI irı’^LA'.UHtnPV.^NlOEMELINO^

?e 1 flftnlıma ıfb»' ups aW>da nÂ ını vr«f (Jaa * ' ^
cla0'»Ui9VV<lma<»2kn>)tfr«ıı kmt PUrrınm ubtrm. W9^nfııi« 1 
•«) kftrsria/tndıiBUA DOlOnUOJnOUüturij o<ıoU
(aman Olan dab'>fcL>i*ıwa(Mamaz . /
se2 U ^ r o  ra mM; W« «»fi«*)»  1 *2 tr v l t t l \  . /
uyu^ntoi/iUtdaıkarMlBnjıdiır^İBicKK^rıiıyvaıiçıı, )q1ui^-

'' 2B4 V«yaroltar>9arf|l9NiMrM8kttpv.l 
uilar>ılAiTa brıeİA/aolnparkaıAs<<k4«)cin 

tÜ  4 P^vodiaCulunBiı i t  Du pUtfl hararla/ııı ,
il vOkAa**̂ ıva v«i' v«>>^<^AVka|^rHiııMai«üvtı

. .  4 Vp/1e>V(rrİB > cuh kbnul A a r^u r^
M«MBardoguıiui onat Urıhıfntaı frica «Unda p^aıarkııı 

»rafittatmaHtiiAnnäiniar^) q< yaD^af(i«9Uı^a«a. bu 
fıûiıûnt^^ııoio rvıdd(iwı>4abaiını«ntMk£tTM<teuT«r 

..^v<ıUıliA(İ4baliı»l«ri(>9M iúii¿ai4Br«tfruáitnk be«itj 1I9 
n̂ âvcuı ieae>A:iWt)â^ «t«r cUuıru mrnwycBafM ym 
yeftılıd>r Mevcut ra0'l»«moııınrt^|ıa ı«iv4envaj3il(tÂeı 

nnaAyacıiJv<>ıaaı««rkr\a

'¿*2 T«aıaı^*Pita«ufMM4ALi>.
? t2 l  Tie*/«tAlani«tru*Axeibir^ßiiiü1Mj 
^n^yan Tcan A/T«ea YbııaO yapRirvıt*4A'/l''

^  2 2 Yartnk t Mas>vn> va «**>'Vt<a tonui ** ' -
AbM9v]dAuh)ialiafl^9ndeda/Kavaar^’(ıeAn«ale44'w**‘ »r 
yoßdtf)<rTSi>42K«4frrnvMedälaei«k|iiiiMlva rıiob'e **' 

»I rırBın trla<|i|» tıtifılTTlBij flıiwlıV>>,ı fc n h y ı_|iftiMii<u ı̂t şın 
UíúN rû)(^erın«9ft<a ^  * — --...
tS2.2 TfirriTícam4f>idjiin4a¡bkMllaiiHcbaUB<i ** '  <• 
h w ij ûtoıa» M la ııU ilT . <... ,
292 4 Yice/it6tonnlerak:0clitlitirrr)irlei^ei»«Brv_

a Hp4ıvtniAtı w dlj^^nfifna ji yaB<b»iı/ A^rc« W6neû 
pte* ^aıi4.r*Hr
IV^6T>uırplAlanUrMiO»a»nUı ı>tf v«a lj6 f/& j 

 ̂ alanUFdiimMklıfck«a9 fn»ı: lA l ^  olıiyW.<U/<v>ı bgarı 
aın«c MındJ luIwnifvaWofrM 
29.2.7 Irror Hcnır)(y«or^'U>H«rHlaiM*^'et4n 
CMOali«t'nt& 00 m VP ¿ma vcnMa««pnn»«UjÜr nlArrjı 
libaraialam olarak Mlan<iaMıf. ' '  '» • .,

, Z£2|TuHna»aıH4r 
tomınja a/\a b.ıh;Maı 
C»*nc i7>etatı*a'ncLir"vi 
20 2 9 V»ia tM p if  Muraı a«riMhırı»nU^ıi ^ 11* 9.1 art* 
tohc4llıdan an »{ ¡iOOrrıço*^« r<«Mi»9aw«;rutarak .» 
ûBl kalb^an’2 ^i^rıe mnarnıMuyiîıaftı 4snjr4;nlui.Arrıiı 

_ .pıiA^tt<ıa;^4■ı ol«r (»¿amadeıık
'tP*ft>o»cJıu)aid0rt>M aıOfltm  irwi ve aru b^ıA^r^aafaa<p 
eawna y«4J'l'*«»'»rı»İjılvr 4 luiWi M ıv j TapılKAkukııMı«!
MI ı̂ r> MA va a/M aar«a«AtjT« r?«ulat»t.ı>eO%«ıt 
«AlaAacaVu
S  ^  Î9 Tm p  UukUraaa^t «ıkm v«pıbt«tı * '
djr j(T<j4a*wr^t$MBmC0eıiv<ı u  2 M  m »9 Mi*:eı« 
b<ab İamp duıun um if { ^  da ıcWn}wy^«ıJıı*o * " • .

« nB^4lıä.JrıinKında*ldaı'««^tt^M¿ltt^ı dovaiytou/Mt« 
»/flp^*Uad;iT<aiiH*ii1aıaaMiC Imiwv/TewaeJ^niwtlij» 
rM>(ıı«Uiıni çviuv« (i'Mloa'MıakıEi^kve 0(«r • «, /

• KiliAi4A«ıc8*mc nea«lis‘ kirt)ularırr0m*lJ</''v ' ' '
9 İ2  II Bık»kl1.4Ar'«JlyJ|>ı|.ıritınAAh4aC«t»kutnn- * " * '

* w*.rfıda«>«ei;1i]w»d,tfunxi(A,M>f\h^i«<lını»mı.'ıtofık.p 
m, f  n<iân) ̂ s^faMUb^pTuriui ftivvu lO b iV * ıtrmt 1 9w««aı 

j  Ur«t n9jp0(4aıl Cbf»«tı̂ >^faaıl<'«t>1k«l<nd«.M«jh 
ı.AolıeM>aob ıV yAliMM<0 rv«M ^kT i^n ıL 8 jı4 «
'A  ?.ı?{VrMıBftU'İ4rMM*v&iar4K94ü*r4a{L. 
riarHfiiU.(«ık IV U(ft^ b l« /* üOi4ıilerilf'
t«v<UidJı<'KaMi'bıur ıian ıM {a ftfo< ı» i^»^ iı^aa tiı.ır ı • 
Cr«Ji Cl ^4^|^Uw%an Y ,^  V(»4vi^ı.( U r  * «

Şekil 2. Serik l / î  000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı Plan Notları
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