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ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
İMAR KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

Rapor Karar Tarihi: 14.10.2021 Rapor Karar No: 19 

Belediye Meclisimizin Eylül ayı olağan toplantısında Komisyonumuza sevk edilen 

Balıkesir İli Altıeylül İlçesi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan 

Hükümleri değişikliği ile ilgili evrak görüşüldü. 

 

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde; 

 

 PLAN NOTLARINA EKLENMESİ İSTENİLEN MADDELER 

 

 Bahçe duvarlarının yüksekliği, tabii veya tesviye edilmiş zeminden itibaren binaların 

yol tarafındaki cephe hatlarının önünde 1.00 metreyi, gerisinde 1.50 metreyi geçemez. 

Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 0.50 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir. Tek 

bağımsız bölümlü konut,özellikli yapılar ( eğitim, sağlık, barınma ve akaryakıt 

tesisleri vb ) ve  ada bazlı olarak ruhsat almış parsellerin bahçe duvar yükseklikleri; 

korkuluk hariç olmak üzere ön, yan ve arka bahçelerde 1.5 m yi aşmamak koşulu ile 

bahçe duvarı farklı tasarımlarda yapılabilir.  

 Süs havuzu, derinliği 50 cm ‘ yi geçmeyen ve peyzaj öğesi olarak kullanılan 

havuzlardır. Yüzme havuzu ( açık havuzlar ) ile ilgili standartlar TÜRK 

STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899 a uyulacaktır.  

 Yan bahçelerin tesviyesi , birbirinden farklı kotlardaki yollardan cephe alan köşe başı 

parsellerde; yan bahçelerdeki en düşük kot seviyesinin altına düşmemek şartıyla, ön 

bahçelerle uyumlu tesviye yapılabilir.  

 Erişilebilirlik gereği bina girişinde ve bina içinde bulunan rampaların eğimleri 

aşağıdaki değerlere uygun olmak zorundadır: 

 

En fazla yükseklik En fazla eğim 

15 cm ve daha az 1:10 ( % 10 ) 

16-50 cm arası 1:11 ( % 9 ) 

51-100 cm arası 1:12 ( % 8 ) 

100 cm üzeri 1:16 (% 6 ) 

 

 D.33 ZEMİN KATI TİCARİ OLARAK KULLANILAN BİNALARDA BAHÇE 

KULLANIMI maddesine eklenmesi istenilen maddeler; 

 

 Kapatma alanı ruhsat projesinde belirtilen ağaçların bulunduğu yere yapılmaz. 

 Bina giriş hattının sağı ve soluna 0.75 m den fazla kapatma yapılamaz. 

 Dükkân önü kapatma alanının toplamı, zemin katta bulunan dükkânların 

toplam brüt alanından büyük yapılamaz. 

 Eğimli yollara cepheli bahçelerde yapılan kapatma alanlarında kademe 

yüksekliği 1.00 m yi aşmayacak şekilde yapılır. 



 Eğimden dolayı kazanılan bodrum katların ticari olarak kullanılması halinde, 

aynı hususlar bodrum katlar içinde geçerlidir. 

 Komşu parsellerin mahremiyetini ve rüzgâr geçişini engellememesini 

sağlamak amacıyla, fiili yapılaşmayı dikkate alarak kullanılacak alanın, komşu 

parsele yapı yaklaşma mesafesini  belirlemeye Mimari estetik komisyonu 

yetkilidir. 

 Mevcut bina, plan üzerinde belirtilmiş yapı yaklaşma mesafesinden içeride 

olsa dahi en fazla imar durumunda belirtilen yapı yaklaşma mesafeleri kadar 

kapatma yapılabilir. 

 Dükkân girişlerinde engelli için çözümlerin yapılması zorunludur. 

 Köşe başı bahçe kapatma alanlarını, araçların görüş açısını kapatmayacak 

şekilde belirlemeye Mimari Estetik Komisyonu yetkilidir. 

 

 D.37 Maddesinin aşağıdaki gibi revizesi 

 D.37. Bodrum katta zorunlu olan mahaller dışında ( sığınak, enerji odası, su deposu 

vb. ) tamamen otopark olarak kullanılan binalarda, otopark sirkülâsyonunu ve tefrişini 

sağlamak maksadıyla; arka bahçe mesafesi, gerekli olması durumunda arka bahçe ile 

uyumlu olması açısından yan bahçe, bloklar arasında ve çekme mesafesi içinde kalan 

bahçeler gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla bodrum kat döşeme üst kotuna 

göre tesviye edilebilir. 

 

 D.11 Maddesinin aşağıdaki gibi revizesi 

 D.11. İmar planında ayrık ve blok nizam tanımlı TAKS ve KAKS belirtilmiş ve 

TAKS serbest ve KAKS 1.15 belirtilen yapı adalarında zemin harici diğer her katta 

parsel büyüklüğünün %5 ‘i kadar ilave emsal verilir. Maddeleri komisyonumuzda oy 

birliği ile uygun bulunmuştur.   

 

Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur.  
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