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İmar ve Şehircilik Müdiiırlüğü'niin talepleri ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hfüiimleri

çerçevesinde diizenlenen plan notlan, Kırcami Bölgesi hariç olmak üzere, "Mwatpaşa
Belediyesi Sınırlan Dahilindeki Alanlarda" uygulanacaktü.

PLANNOTLARI
1-Yıpılaşmaya İlişkin Hükümler:
Taban Alarıı; konut alarüannda ve İBZT uygulanan alanlarda su basman kotu max

a)

l .00m.

olması halinde planda özel bir hi.ikiiırn yoksa TAKS mu< Yo40' dır.
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zemln terası: lrtlbatll oldugu kafin sellyesıru aşmayan.
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tabı zemınden veya ıesvlye
(1.50)
ytlkseklikte
m.
olan, bağımsız böliimlerin
edilmiş zeminden itibaren en fazla
parçası veya binanın ortak alanı olarak kullanılan, döşeme altında kalan kısmı
doldurularak kapatılan veya duvar ile çevrilerek gerektiğinde depo olaıak
kullanılabilen, parsel sınırlanna yan ve arka bahçelerde 3.00 m.'den, ön büçelerde
3.00 m.'den fazla yaklaşmayan teraslardır. (0.50) m. ve üzerinde tertiplenen zemin
kat teraslannda korkuluk yapılması zorunludur.
Kat yiiksekliği: Binafun herhangi biı katının döşeme üstiinden bir üstteki katının
döşeme üstiine kadaı olan mesafesidir.Kat yiikseklikleri uygulama imar plarunda
daha fazla belirlenmemiş ise genel olarak; ticaret bölgelerinde ve zemin kat ticaret
olarak belirlenen yerlerde zemin katlarda 4.50 m,, asma kath zemin katlaıda 5.50
m; diğer katlarda 3.80 m., konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.00 m., asma
katlı zemin katlaıda 5.50 m., diğer katlarda 3.50 m. kabul ediierek uygulama
yapılabiliı. Bu bentte belirtilen kat yiikseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği
verilen plarılarda bu bende göre değerlendirme yapılıp bina yi,iksekliği revize
edilinceye kadar uygulamalar bu bentte belirtilen kat yiikseklikleri ile plandaki
veya planda belirlenmemişse yönetmelikle belirlenen kat adedinin çarpılması
sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir. Ancak bir adada aynı
yoldan ytiz aları parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedine göre
yapılaşmış olrnası halinde mevcut teşekktil dikkate alınrr.

e) Bina Cepheleri

Meskun alanlarda blok boyu ve derin-liği Max 40x40 ebatlannda olabilir.

f)

Yönetmelikle belirlenmiş olan bina cephe ve derinlik ebatlan dışında talep gelmesi
durumunda uygulamaya yönelik karar almaya Mimari Estetik Komisyonları
yetkilidir. Bu kapsamdaki yapılara proje hazırlama ve ruhsat düzenleme işlemleri
komisyon kararrna uygun olaıak yiirütülür.
İmar planı ile belirlenmiş özel bir cephe ve blok boyu koşulu yoksa 2/3 (blok
bolunun ait olduğu paısel cephesiıe oranı) cephe şartı aIanmaz.
Umumi binalann mimari estetik komisyonunca fonksiyonu ve özelliği gereği
farkhlık aız ettiğine dair karar altrna alınanlan ile sanayi bölgelerindeki yapı ve
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