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Serik Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve 57 sayılı karan  ile uygun bulunan, Serik 
Revizyon İmar Planı Plan Notlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulam a İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere B üyükşehir Belediye M eclisine  
havalesin i arz ederim .
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Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APU TK A N , Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARAYILDIRIM, 
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM , Ferudun ÇELİK, A dnan YILMAZ, Mustafa TÜRKM EN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AK PINA R, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜ KG EBİZ, Kani DEMİR, Ergüven YILM AZ, M ehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ,
Mustafa ALKAN, Ram azan GÜNER, Bekir KUM BUL, M ahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, 
Ayşegül SERDAR, M ehm et OKUDAN, M ahm ut ERDEM , Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, 
Pınar ÇA ĞLIYU RT, Abdullah A K BA BA

Konunun Ö z e t i : “Serik (Antalya) Revizyon İm ar Planı” Plan Notlan konusunun görüşülmesi.

Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 30/04/2015 günlü ve 57794418-301.02-126-3496 
sayılı çağrı yazısına istinaden 07/05/2015 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı 
salonunda Mayıs ayı Meclis toplantısına devam etmek üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan ÇALIK 
Başkanlığında üyelerden Ramazan ETLİ, Y usuf KAYA, Şenay KARAYILDIRIM, Ö m er GÜRLER, 
Niyazi YILDIRIM , Ferudun ÇELİK, Mustafa TÜ RK M EN , Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye 
YILDIZ, Haşan Fevzi YILM AZ, Ragıp OK U D A N , Kani DEMİR, Ergüven YILMAZ, M ustafa ALKAN, 
Ramazan GUNER, Bekir KUM BUL, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR Mehmet OKUDAN, 
M ahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT ve Abdullah 
A K B A B A ’nın iştiraki ile toplandı. Meclis üyelerinden Enver APUTKAN, Adnan YILM AZ, Recep 
BÜ YÜ KG EBİZ, M ehmet Cengiz B Ü Y Ü K G EBİZ ve M ahmut YAĞCILAR toplantıya katılmadı.

Meclis gündeminin 5. maddesinde yer alan ve daha önce İmar Komisyonuna havale edilen “Serik 
(Antalya) Revizyon İmar Planı” Plan Notları konusunun görüşülmesi konusu ile ilgili olarak Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Ram azan ÇALIK; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda İmar 
Kom isyonundan geldiği şekliyle oylamaya sundu.

Meclis gündeminin 5. Maddesinde yer alan “Serik (Antalya) Revizyon İmar Planı” Plan Notları 
konusunun görüşülmesi konusu ile ilgili olarak Belediye Meclisinin 07/05/2015 günlü oturum unda hazır 
bulunan üyeler tarafından yapılan açık oylam a neticesinde;

Meclis İmar Kom isyonunun 06/05/2015 tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlandığı şekilde, 
Serik ilçesi 026-a-08-c-3-a  paftasında yer alan, 10.05.2012 gün ve 41 sayılı m eclis  kararı ile 

onaylanan “Serik (Antalya) Revizyon İmar Planı” Plan N o tlan  ilgili olarak;
Serik İlçesi’nin % 80’nin yapılaşmış olması sebebiyle; Plan notlarının Yapılaşma Şartlarıyla ilgili 

olan 13. M addesinin yetersiz kaldığı için;

1. Yapılaşma Şartları ile ilgili 13.Maddenin 

• 13.1.1.f maddesindeki kapıcı dairesi, su deposu ve hava bacası ile ilgili ifadelerin kaldırılması; 20 m2 kazan
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“İnşaat Nizamı Ayrık nizam olarak belirlenmiş Konut ve Ticaret alanlarında kat serbestisi 
Uygulanacak Alanlarla İlgili Olarak; Bu Plan notu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak; 
Uygulama İmar Planlarında serbest kat verilecek alanlarda uygulanacaktır.” olarak değiştirilmesi,

• 13.1.l.h maddesindeki “800m2 ile 1599 m2 arasında olan imar parsellerinde kat adedi, imar planında 
verilmiş olan kendi kat adedinin en fazla yarısı kadar arttırılarak küsuratları yukarıya tamamlanarak 
uygulama yapılabilir.” İfadesinin,

“500m2 ile 1599 m2 arasında olan imar parsellerinde kat adedi, imar planında verilmiş olan kendi 
kat adedinin en fazla yarısı kadar arttırılarak küsuratları yukarıya tamamlanarak uygulama 
yapılabilir.” olarak değiştirilmesi,

• 13.l.l.g-13.1.1.h-13. l.l.ı maddeleri
Plan Notlarının Yapılaşma Şartları altında Yerleşik Konut Alanları maddesinin altında bulunması 
durumu;
Konut Alanlarını ve ticari alanları ilgilendiren ifadelerinde olması sebebiyle 13.1.1. Yerleşik Konut 
Alanları maddesinin “ 13.10. İnşaat nizamı Ayrık nizam olarak belirlenen alanlar” olarak yeni bir 
madde olarak Plan notlarına eklenmesi,

• 13.1.2.5 maddesindeki “Açık çıkmaların 1.50 m’den fazlası emsale dahildir.” İfadesinin kaldırılması,
• 13.1.2.10 “Ticari sahalarda asma katlar emsale dahil değil ayrıca Ticari sahalarda asma katlar için parselin 

cephe aldığı yoldan 3.00m çekme mesafesi bırakılması ve diğer yollardan çekme mesafesi 
uygulanmayacaktır.” maddesinin eklenmesi,

• 13.1.2.14 “Yapılacak olan binaların dış cephe boyası mimari projede belirlenecek ve renk olarak beyaz ve 
beyaz tonlarına yakın boya kullanılacaktır.” maddesinin kaldırılması,

• 13.1.2.15 maddesinde ticari sahalarda 5.50 m zemin kat kotunun 6.00 m olarak değiştirilmesi,
• 13.1.2.16 “Konut amaçlı yapılarda kat yükseklikleri 3.00 m’den az olamaz.” maddesinin kaldırılması,
• 13.1.2.27 “Üç yola cepheli olan köşe başı ve iki cephesi (ön ve arka bahçesi) yol olan parsellerde 5 m yol 

çekme mesafesine girmemek şartıyla h/2 arka bahçe çekme mesafesine uyulur.” Maddesinin kaldırılması,
• 13.1.2.29.i “İmar plan değişikliği yapılmak koşulu ile tevhid edilerek birleştirilen parsellerde toplam inşaat 

alanı; 2.000-5.000 m2 arası parsellerde % 10, 5.001-10.000 m2 arası parsellerde %20, 10.001 m2 ve üstü 
parsellerde %30 arttırılabilir.” maddesindeki “İmar plan değişikliği yapılmak koşulu ile tevhid edilerek 
birleştirilen parsellerde” ifadesinin kaldırılması,

• 13.1.2.29.k “Motifler: çekme mesafelerine hiçbir şekilde giremez, cephe hattı boyunca duvar gibi süreklilik 
arz edemez.” maddesinin kaldırılması,

• 13.1.2.29-g maddesindeki “Bitişik nizamda komşu çekilmesi durumunda en fazla 1.00 m açık çıkma 
yapılabilir. Kapalı çıkma yapılamaz.” ifadesinin kaldırılması,

2. “İmar planında Ticaret taraması olan parsellerin 15.00 m ve üzeri yollara cephesi olanların
tamamının Ticaret Alanı olarak kullanılabilmesi” maddesinin eklenmesi,

3. “Tamamı ticari olan adalarda parsellerin zeminde arka bahçeden 0.00 çekme yaparak üst katlarda 
h/2 çekme mesafesine uyması” maddesinin eklenmesi,

4. “Yarım ticaret taralı adaların arkası ayrık nizam olan parsellerinde zeminde arka bahçeden 3.00 m
çekme mesafesine uyarak, üst katlarda h/2 çekme mesafesine uyması” maddesinin eklenmesi,

5. “TİA İmar planındaki parsellerin yoğunlukları üzerinden hesaplanan emsale tabi alanların 
toplamıdır. İmar planı üzerinde gösterilen TİATarda emsale tabi olmayan
alanlar dahil değildir.” Maddesinin eklenmesi,
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1. PL A N L A M A  A L A N IN IN  G EN EL TA N IM I

Planlama alanı Serik ilçesi planlama sahasını kapsamaktadır.

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

2. PL A N L A M A N IN  A M A Ç  VE K APSAM I
Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan 13.1 ve 13.2. maddelerinin 
değiştirilmesi ve 13.10 maddesinin eklenmesidir.
3. PL A N L A M A  K ARA RLAR I
Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan 13.1 ve 13.2. maddelerinin 
değiştirilmesi ve 13.10 maddesinin eklenmesidir.

Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan 13.1.1 .g. Maddesi:
“ İnşaat Nizamı Ayrık nizam olarak belirlenmiş Konut ve Ticaret alanlarında kat serbestisi 
Uygulanacak Alanlarla İlgili Olarak; Bu Plan notu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak; 
Uygulama İmar Planlarında serbest kat verilecek alanlarda uygulanacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan 13.1.1 .h. Maddesi: 
“ 500m2 ile 1599 m2 arasında olan imar parsellerinde kat adedi, imar planında verilmiş olan kendi kat 
adedinin en fazla yarısı kadar arttırılarak küsuratları yukarıya tamamlanarak uygulama yapılabilir.” 
şeklinde değiştirilmiştir.

Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulam a imar planı plan hükümlerinde yer alan 13.1.2.5. Maddesi: uBir 
parsel içerisine birden fazla bina yapılması halinde, iki bina arasında yatay mesafe 6 m'den az olamaz. 
6 m çekme mesafesine 1.25 m genişliğinde açık çıkma yapılabilir. Bu şartlarda kapalı çıkma 
yapılamaz. İki bina arası 6 m 'den fazla olması halinde açık ve kapalı çıkma yapılabilir, iki bina arası 6 
m 'den fazla bırakılması halinde fazlalık açık ve kapalı çıkmalara ilave edilir. Kapalı ve açık çıkmaların 
tabii zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafe 2.40 m 'den az olamaz. İki bina arası 6 m ise 
zemin katta genişliği 1.25 m'yi, iki bina arası 6 m 'den fazla olması halinde zemin katta 2.50 m'ye kadar 
açık teras yapılabilir. Her halükarda açık terasların arasındaki yatay mesafe 3 m'den az olamaz. Parsel
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içerisine tek yapı yapılması halinde ilçe merkezindeki açık teras uygulaması yapılır.” Olarak 
değiştirilmiştir.

Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan 13.1.2.10. Maddesi:
“Ticari sahalarda açık çıkma yapılması durumunda komşu parselden en az 2.00 m ve pencere 
bırakılması durumunda 1.50 m, çift dairelerde açık çıkma yapılması durumunda iki daire arasında 2.00 
m duvar yapılması gerekmektedir. Ticari sahalarda asma katlar emsale dahil değil ayrıca Ticari 
sahalarda asma katlar için parselin cephe aldığı yoldan 3.00m çekme mesafesi bırakılması ve diğer 
yollardan çekme mesafesi uygulanmayacaktır.” Olarak değiştirilmiştir.

Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan 13.1.2.15. Maddesi: 
“ 13.1.2.14. Ticari sahalarda zemin kat kotu 6.00 m' dir. Bu alanların zemin katında düzenlenen 
bağımsız bölümü tamamlayan asma katlar; iç yüksekliği 2.40 m 'den az olmamak, yola bakan cephe 
veya cephelerde 3.00'den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilir.” Olarak değiştirilmiştir.

Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan 13.1.2.14. Maddesi: 
“ Yapılacak olan binaların dış cephe boyası mimari projede belirlenecek ve renk olarak beyaz ve beyaz 
tonlarına yakın boya kullanılacaktır.” Kaldırılmıştır.

Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan 13.1.2.16. Maddesi:
“ Konut amaçlı yapılarda kat yükseklikleri 3.00 nvden az o lam az.” Kaldırılmıştır.

Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan 13.1.2.27. Maddesi:
“ Üç yola cepheli olan köşe başı ve iki cephesi (ön ve arka bahçesi) yol olan parsellerde 5 m yol çekme 
mesafesine girmemek şartıyla h/2 arka bahçe çekme mesafesine uyulur.” Kaldırılmıştır.

Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan 13.1.2.29.i. Maddesi:
“ 13.1.2.26.i. Toplam inşaat alanı; 2.000-5.000 m 2 arası parsellerde %10, 5.001-10.000 m 2 arası 
parsellerde %20, 10.001 m 2 ve üstü parsellerde %30 arttırılabilir.” Olarak değiştirilmiştir.

Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan 13.1.2.29.k. Maddesi: 
“ Motifler: çekme mesafelerine hiçbir şekilde giremez, cephe hattı boyunca duvar gibi süreklilik arz 
edemez.” Kaldırılmıştır.

Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde yer alan 13.1.2.29.g. Maddesi:
“ 13.1.2.26.g. Bitişik nizamda yapılan binalarda, bitişik olan kısımdan çekilmesi durumunda; 
belediyenin iznine müteakip ayrık nizam şartlarına tabi olunur. Binaların bitişik olması gereken komşu 
tarafında boydan boya ışıklık yapılması halinde, sokak cephesince bina yüksekliğince kapatılması 
mecburidir.” Olarak değiştirilmiştir.

13.2. Maddesine: “ 13.2.6. İmar planında Ticaret taraması olan parsellerin 15.00 m ve üzeri yollara 
cephesi olanların tamamının Ticaret Alanı olarak kullanılabilir.

13.2.7. Tamamı ticari olan adalarda parsellerin zeminde arka bahçeden 0.00 çekme yaparak üst 
katlarda h/2 çekme mesafesine uyması zorunludur.
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13.2.8. Yarım ticaret taralı adaların arkası ayrık nizam olan parsellerinde zeminde arka bahçeden 3.00 
m çekme mesafesine uyarak, üst katlarda h/2 çekme mesafesine uyması zorunludur.” Maddeleri 
eklenmiştir.

13.10. İnşaat nizamı Ayrık Nizam olarak belirlenen alanlar maddesi plan notlarına yeni bir madde 
olarak eklenmiş ve 13.1.1.g-13.1.1.h-13.1.1.ı maddeleri bu madde altına alınmıştır:

“ 13.10. İnşaat Nizamı Ayrık N izam  Olarak Belirlenen Alanlar
13.10.1. İnşaat Nizamı Ayrık nizam olarak belirlenmiş Konut ve Ticaret alanlarında kat serbestisi 
Uygulanacak Alanlarla İlgili Olarak; Bu Plan notu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak; 
Uygulama İmar Planlarında serbest kat verilecek alanlarda uygulanacaktır.

13.10.2. Bu Plan Notu yürürlüğe girdiği tarihten önce planlanan alanlarda ada ölçeğinde yapılan uygulamalar 
ile 2000 m2 ye ve daha büyük parsellerde serbest kat uygulaması yapılabilir. Tevlıid yolu ile 2000 n r  ve daha 
büyük olma koşulu sağlayan parsellerde; komşu parseller ve / veya yapılarla ilişkisini de kapsayan vaziyet 
planı onayı almak koşulu ile kat serbestliğinde kat yüksekliği 7 kat olarak sınırlandırılmıştır.

Ancak bunun dışında;
• 500m2 ile 1599 m2 arasında olan imar parsellerinde kat adedi, imar planında verilmiş 

olan kendi kat adedinin en fazla yarısı kadar arttırılarak küsuratları yukarıya 
tamamlanarak uygulama yapılabilir.

• 1600 m2 ile 1999 n r  arasında olan imar parsellerinde kat adedi, en fazla imar planında verilmiş 
olan kendi kat adedi kadar artırılarak uygulama yapılabilir.

• Ada ölçeğinde yapılan uygulamalar ile 2000 m2 ye ve daha büyük parsellerde serbest 
kat uygulaması 7 kat olarak sınırlandırılmıştır.

13.10.3. Kat serbestisi uygulanacak alanlarda; kat serbestisi uygulanıp uygulanmayacağı veya kısmen 
uygulanacağı alanların tespitinde belediye yetkilidir.

13.10.4. TİA İmar planındaki parsellerin yoğunlukları üzerinden hesaplanan emsale tabi alanların 
toplamıdır. İmar planı üzerinde gösterilen T İA ’larda emsale tabi olmayan alanlar dahil değildir.” 
Maddeleri eklenmiştir.
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