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Konu: Serik, Plan notları değişikliği UİP.

BAŞKANLIK MAKAMINA

Serik Belediye M eclisi’nin 09.07.2015 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Serik İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Notlarına ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulam a İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye 
Meclisine havalesi hususunu arz ederim.

Hüsamettin E 
İmar ve Şehircilik D,

Ahmet CİLAVDAROGLU 
Genel Sekreter Yardımcısı

Ekler: :-İlçe Belediye Meclis Kararı 
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. 
-Açıklama raporu

Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Menekşe ALKAN
T e l : 0 242 241 28 66 Fax : 0 242 243 06 28
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Dönem : 2015 Toplantı : 8
Karar Tarihi: 09/07/2015 Birleşim :1
Karar No : 105 Oturum : 1

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARA YILDIRIM, 
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, 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 SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, 
Pınar ÇAĞLIYURT, Abdullah AKBABA

Konunun Özeti: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 689 sayılı kararı ile 
1/1000 ölçekli imar planı plan notu değişikliğindeki çekme mesafelerinin 
görüşülmesi.

Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 02/07/2015 günlü ve 57794418-301.02-189-5347 
sayılı çağrı yazısına istinaden 09/07/2015 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı 
salonunda Temmuz ayı Meclis toplantısına devam etmek üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan 
ÇALIK Başkanlığında üyelerden Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Şenay KARAYILDIRIM, Ömer 
GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, 
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 SERDAR, Mehmet 
OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT ve Abdullah 
AKBABA’nın iştiraki ile toplandı.

Meclis gündemine ilave edilmekle gündemin 21. maddesinde yer alan ve daha önce İmar 
Komisyonuna havale edilen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 689 sayılı kararı 
ile 1/1000 ölçekli imar planı plan notu değişikliğindeki çekme mesafelerinin görüşülmesi konusu ile ilgili 
olarak Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan ÇALIK; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler 
sonucunda İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oylamaya sundu.

KARAR TARİHİ : KARAR NO :
09/07/2015 105

Meclis gündemine ilave edilmekle gündemin 21. Maddesinde yer alan Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 689 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli imar planı plan notu
değişikliğindeki çekme mesafelerinin görüşülmesi konusu ile ilgili olarak Belediye Meclisinin 09/07/2015 
günlü oturumunda hazır bulunan üyeler tarafından yapılan açık oylama neticesinde;

Antalya ili, Serik ilçesi, 026-a-08-c-3-a nolu imar paftasında yer alan Antalya Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 689 sayılı karan ile uygun bulunarak onaylanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili olarak; Yapılaşma şartları ile ilgi 13. Maddenin 
13.1.2.17 maddesindeki “Parsel cephesi; parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına 
rastlayan parsellerde.^geniş. yol üzerindeki kenar parsel cephesidir. İki yolun genişliklerinin eş^^lttias^  
durumunda dap-'keriar -parsef cephesidir. Bu parsellerde iki yol üzerinde farklı yapı nizamı yar 
cephe aldığı yolun yapılanma koşularına tabiidir. Cephe aldığı yolun ön bahçe, yan bahçe \^ qî ''
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çekme mesafelerine uyulacaktır.” Maddesine “Parselin birden fazla yola cephesi olması durumunda ön 
bahçe çekme mesafesi cephe aldığı yoldan uygulanıp, parselin cephesi dışındaki yollarda 5.00 metre 
çekme mesafesi uygulanacaktır.” maddesinin eklenmesinin kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
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ilgili genelgeleri 
ırmalarına ve laboratuar 
nik parametreleri;ayrı ayrı 
hazırlanacaktır. İmar Planı 
parsele verilecek kat yüksekliği 

inecektir. " -j . .

jm le rle  ilgili bu plan 
ılarda Planlı A lanlar T ip İmar 
i uyulacaktır.

TLARI'

.rtilmeyen hususları ile ilgili ’" 1

gskun konut alanları) ve ticaret 
ırselin üzerinde bulunduğu yol 
yan parsellerde geniş yol 
*t<jttr. İki yolun genrşMklerinin aynı 
parsel cephesidir. Bu parsellerde 
zamı var ise cephe aldığı yolun 
2ephe aldığı yolun ön bahçe ve 
ne uyulacaktır. 5 9
anlarında yer alan parsellerde 
ilanda gösterilen yapılaşma 
ıa oluşmuş ise; bu plan 
belirtilen hükümlerle im ar 

Jkümlere uyulmak koşulu ile 
lurum u verm eye Belediyesi 
n yıkılıp  yeniden yapılması 
irtilen yapılaşma şartlarına

tanları içerisinde küçük çapta ticagi 
lin  kullanılm asına ruhsat verm eye

en önce ruhsat alan yapılar için kat 
.yapı yaklaşma m esafelerinde 1 - 
üyOtuPr^KalJla vesinden do layı, 
e fe le rin de  (yan ba bçe,rH/2) 
ör şartı aranmaz.

jınunda  kat ilavesi ruhsatının alındığı 
le (Şrgınak, yangın, otopark, enerji 
yönetmeliklere) uyulur. 6 t

) m2, Su deposu 20 m 2: Kazan 
ı odasr.10 m2'yi, Hava bacası 
z. Kapıcı daireşi,.bahçede yapılması 
eri içerisinde yapılm am ak kaydıyla 
ıez, bina içinde yapılması durumunda 
pılamaz. Çatıda yapılması durumunda 
az 2.00 m. çekme koşulu ile m inimum
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15. Ticari sahalarda zemin kat kotu 5.50 m' dir. Bu alanların 
zemin katında düzenlenen bağımsız bölümü tamam layan asma 
katlar; iç yüksekliği 2.40 m 'den az olmamak, yola bakan cephe 
veya cephelerde 3.00'den .fazla yaklaşmam ak üzere yapılabilir.
16. Konut amaçlı yapılarda kat yükseklikleri 3.00 m'den az j .  
olamaz.

17. Parsel cephesi; parselin, üzerinde bulunduğu yoldaki 
cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol 
üzerindeki kenar parsel cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit 
olması durumunda dar kenar »parsel cephesidir. Bu parsellerde 
iki yol üzerinde fa rk li'yap ı nizamı var ise yapı cephe aldığı yolun 
yapılanma koşullarına tabiidir, dephe aldığı yolun ön bahçe, yan 
bahçe ve arka bahçe çekme mesafelerine uyulacaktır. Parselin 
birden fazla yola cephesi olma dorumunda ön bahçe çekme 
mesafesi cephe aldığı yoldan uygulanıp, parselin cephesi 
dışındaki yollarda 5.00 metre çekme mesafesi uygulanacaktır.

r\18. Bodrum katlar; ticaret bölgelerinde 2 kat, konut bölgelerinde 
,1 kattan fazla bodrum yapılamaz. Bodrum katlar kömürlük,

? > sığınak, depo, garaj, odunluk vb. m üştem ilatlar olarak kullanılır. 
Boçlrum kat^a yapılan depolar(sadece .ticari bölgelerde 
yapılabilir) bağımsız bölüm numarası âjamaz. Sadece ait olduğu 
bölümün eklentisi olarak gösterilir. Binalarda bodrum, ön-yan ve 
ar.ka bahçe mesafelerine taşamaz.
19. Yapı adalarında su basman kotu 0:50 m'dir. Yalnız bir im ar , 
adasındaki cephe üzerinde m evcut binalara yöre çevreye 

\  uygunluk sağlama durumunda subasman kotunun tespitinde 
v "  belediye yetkilidir. ■ » \

; i; 2 0 . ‘Müsait olması durumunda yan ve arka .bahçeye yalnız hafif 
m alzemeden yapılması koşulu ile derinliği £ 00 m'yi. yüksekliği 
ınax/h=2.50 m'yi geçmeyen komşu parsele \0.50 m 'den fazla 
yaklaşmamak, arka bahçeye bitişik olmak üzere üstü kapâlı 
otopark, garaj sundurması yapılab ilir ve bu sundurmalar 
bağımsız bolüm olm ayıp yapının müştem ilatıdır.
21 .'\Yapılar; imar planına göre ruhsat alınan projede belirlenen 
ortak kullanım alanlarının (sığınak, otopark alanı, garaj, 
m üştem ilât,\kapic i dairesi vs.) tam am ı yapılmadan yapı içindeki 
hiçbir müstakil birime yapı kullanım  izin belgesi (iskan) verilem ez.
22. Köşe kaşbparsellerde ön ve yan bahçe m esafeleri, ön ve
yan bahçenin bulunduğu yoldaki d iğer yapıların ön ve yan • 
bahçe mesafesinden küçük olamaz. \
23. İmar planında resmi kamu alanı olarak belirlenen yerlerde 
yapı yaklaşm a'sınırlan dikkâte alınarak kurumun proje lerine göre

, q ruhsat verilir. Resmi tesis alanına komşu parsellerden bitişik 
n izam a,^abilofenlarda en az 3.00 m çekme mesafesi 
bırakılacaktır^ \
24. Küçük sanayi sitesi alanlarında yapılacak dükkan,^cephesi 

^  -s-minjjrıjLim 3 j 50 m'den az olamaz. Yapılacak olan yapılarda
m evcut yapı- nizamına uyulacaktır. \
25. T icaret alanı olarak belirtilen yerlerde zemin katta konut
yapılmasındâ,Beled.iye yetkilid ir. " 1 ,.\
26. eBlanlı A lanlar T ip im ar Yönetm eliğin in 28. Maddesine, göre
bina derinlikleri ile ilgili form ülün uygulanması s o n u c u n d a k i0.00 
m ’den az çıkar] bina .derinlikleri: arka bahçe mesafesinin 
belirlenm esinde İmar 've, Şehircilik Müdürlüğü yetkiiid ir, h/2 ’niri ? i 
en3âz 3.00 m ^ygufanm ası halinde i:OÖ m açık çıkma, \
5.00 m uygufahmas] halinde 1,5 m açık ve kapalı çıkma 
yapılabilir. \ \  \
27. Üç yola cepheli olan köşe başı ve iki cephesi (ön ve arkâ 
bahçesi) yol olan parsellerde 5 m yol çekme mesafesine

• ■ ---- • -̂««c'ofocinp ııvulur. 9\’
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SERİK BELEDİYESİ
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KONU: SERİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Planlama alanı Serik ilçesi planlama sahasını kapsamaktadır.____________________________________

Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Amaç; Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan Yapılaşma Şartları 
ile ilgili 13. Maddenin 13.1.2.17 maddesinde değişiklik yapılmasıdır.
3. PLANLAMA KARARLARI
Amaç; Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan Yapılaşma Şartları 
ile ilgili 13. Maddenin 13.1.2.17 maddesinde değişiklik yapılmasıdır.

Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan Yapılaşma Şartları ile 
ilgili 13. Maddenin 13.1.2.17 Maddesi:
“Parsel cephesi; parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde 
geniş yol üzerindeki kenar parsel cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit olması durumunda dar 
kenar parsel cephesidir. Bu parsellerde iki yol üzerinde farklı yapı nizamı var ise yapı cephe aldığı 
yolun yapılanma koşullarına tabiidir. Cephe aldığı yolun ön bahçe, yan cephe ve arka bahçe çekme 
mesafelerine uyulacaktır.” şeklindedir.

Plan hükümlerinin 13.1.2.17 maddesine “ Parselin birden fazla yola cephesi olması durumunda ön 
bahçe çekme mesafesi cephe aldığı yoldan uygulanıp, parselin cephesi dışındaki yollarda 5.00 metre 
çekme mesafesi uygulanacaktır." maddesi eklenerek ;

‘M 3.1.2.17. Parsel cephesi; parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan 
parsellerde geniş yol üzerindeki kenar parsel cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit olması 
durumunda dar kenar parsel cephesidir. Bu parsellerde iki yol üzerinde farklı yapı nizamı var ise yapı 
cephe aldığı yolun yapılanma koşullarına tabiidir. Cephe aldığı yolun ön bahçe, yan cephe ve arka 
bahçe çekme mesafelerine uyulacaktır. Parselin birden fazla yola cephesi olması durumunda ön bahçe 
çekme mesafesi cephe aldığı yoldan uygulanıp, parselin cephesi dışındaki yollarda 5.00 metre çekme 
mesafesi uygulanacaktır.” Şeklinde düzenlenmiştir.
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