


Merkez Plan Notu 74. ve 75.  Maddeleri

74. Bodruma inen otopark rampasının bittiği yer veya garaj kapısının üstü hava
koşulları sebebiyle; hiçbir şekilde üstünü kullanmamak, subasman seviyesini
geçmemek, üstünde herhangi bir bağımsızdan geçiş veya kapı vermemek, otopark
rampası bittiği yer ile arasında kalan yükseklik otopark yönetmeliğinde belirtilen asgari
koşulları sağlamak, ön bahçe çekme mesafesini ihlal etmemek ve akıntıyı komşu
parsele vermemek koşuluyla betonarme döşemeyle kapatılabilir. Bu döşemenin
uygulanması konusunda idare yetkilidir.

75. Kurutilek Mahallesi 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212 ve 213 numaralı adalarda yapılacak mimari projeler için aşağıda belirtilen
maddeler uygulanmalıdır;

75a. Bu ada ve parselde oluşan 3 metreden fazla kot farkına bağlı açığa çıkan zemin
kat altındaki 1 kat, bağımsız bölüm yapılmaması ve zemin kattaki bağımsız bölümlerle
ilişkilendirilmesi şartına uyulması durumunda emsal alan hesabına dahil
edilmeyecektir.

75b. Bahçe Kademelendirilmesi : Bahsi geçen adalarda ve parsellerde bahçe
kademelendirilmesi zorunludur. Kademelerin eğimi max %8 olacak şekilde yapılır ve
kademe sayısı bu eğime bağlı olarak hesaplanır. Parseldeki tabii zemin kot farkı 3
m’den az ise kademe yapılması zorunlu değildir.

75b. Bahçe Duvarları: Bahçe duvarı yüksekliği tesviye edilmiş zemin kotu baz alınarak
max 150 cm, duvar üzerine parmaklık max 100 cm yüksekliğinde yapılabilir. Duvar
kademelendirmesi araziye kademesine ve eğimine paralel şekilde yapılır. Bahçe duvarı
taş duvar veya taş görünümlü kaplama olmalıdır. Düşük kotlu arka bahçe parsel
sınırında min 2 m, max 2,5 m bahçe duvarı yapılabilir. Duvarlar üzerine sadece
korkuluk yapılabilir.

75c. Cephe Rengi ve Materyali: Cephe renginde ve materyalinde herhangi bir kısıt
yoktur.

75d. Çatı Şekli ve Malzemesi: Çatı eğimi max %40 olacak şekilde oturtma çatı
olmalıdır. Sadece estetik/tasarım amaçlı kuş gözü yapılabilir. Çatı eğimini
değiştirmemek şartıyla son kat emsal m²’sinin max %30’u kadar çatı içi kullanılabilir.
Çatı malzemesinde sac kullanılamaz. Kullanılan malzemenin rengi koyu siyah
tonlarında (antrasit gibi) olmalıdır. Çatı terası yapılamaz.


