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1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 
 

 

 İlçemiz Yenimahalle, ada:175 parsel:17 no’da bulunan 4325m2 alana sahip Ürküş(Baba 

adı Osman) adına kayıtlı taşınmaz ve aynı ada parsel:96, 97 ve 98 no’da bulunan sırasıyla 973, 

915 ve 1015 m2 alana sahip taşınmaz; nazım imar planında G-17-b-13-b paftasında 30680-30600 

enlem ve 29260-29330 boylam koordinatları arasında nazım imar planında az yoğunluklu 

gelişme konut alanında, uygulama imar planında ise ayrık nizam 3 kat taks:0.35 kaks:1.05  

olmak üzere konut alanında yer almaktadır. Yenimahalle park alanı olarak  tapuda yer alan 

4195 m2 alana sahip taşınmaz nazım imar planında ve uygulama imar planında park alanında 

kalmaktadır. 
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1. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 
 

07.02.2014 tarihli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Park Alanı olarak gösterilen alan 

dört tarafı yol ile çevrilmiş olup güneyinde oyun alanı kuzeyinde konut alanı doğusunda gelişme 

konut alanı ve batısında birincil yol aksı bulunmaktadır. Birincil yol aksının 30.00m olduğu ve 

bu 30.00m.lik yolun herhangi bir sürekliliği olmadığı yol 15.00m ile başlayıp 20.00m ile devam 

etmekte ve ortada yol yaklaşık 350m. kadar 30.00m olarak ayrılmıştır. Sürekliliği olmayan yolun 

mevcut hat kullanılmak koşuluyla ve 20.00m’den dar olmamak üzere düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bu şekilde yer alan bir yolun plan bütünlüğü açısından ve yolun hareketlilik, 

güvenlilik, yol hiyerarşisi ilkesine aykırı bir karar olmaktadır. Birincil aks niteliğinde olan 

yoldan cephe alan park ise yeşil alan olarak kullanılması; park ve bahçe alanlarının amacı olan 

huzur ve sağlık bulma, dinlenme ve eğlenme alanları olma niteliği motorlu taşıtların çevreye 

verdiği zararlı kanserojen eksoz gazı ve ağır metal birikim tehlikesi, bu alanlarda yaşayan 

insanların sağlığını her türlü tehlikeye sokmaktadır. Dolayısıyla bu alanlar sağlıksız alanlar 

haline gelmektedir. Bu yüzden bu alanın yola cepheli kısmında 3000m2 alanda emsal:1.50 

hmax:serbest olmak üzere “kültürel tesis alanı” yapılması çevresindeki yeşil alan kullanıcı 

sayısını arttıracak ve yeşil alan-kamusal alan bütünlüğünü sağlayacaktır. Komşuluk birimi 

ölçeğinde kültürel tesis alanı ihtiyacıda sağlanacaktır. Kültürel tesis alanı; 5225 Sayılı Kültür 

Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanununa göre  “Kültür Merkezi: Bireyler arasınd sosyal ve 

kültürel iletişim ve etkileşim ortamlarının kurulması ile ulusal kültürün yaşatılması temel amaçlarına 

dönük olmak üzere; asli unsur olarak güzel sanatlar, sinema, geleneksel ve çağdaş el sanatları gibi her 

türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerden en az birkaçının üretildiği, sergilendiği, bunların eğitim, 

öğretim ve bilimsel çalışmaların yapıldığı bölümler ile sağlık, spor, eğitim ve alışveriş gibi 

gereksinimlerin karşılandığı birimlerin de bulunduğu yapılardır.” Şeklinde tanımlanmaktadır. 5216 

Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinde ifade edilen ilçe belediyelerinin 

görevlerine ilişkin bentte  “Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; …otopark, spor, dinlenme ve 

eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik  sosyal 

ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, 

kültür tesis ve  binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu 

korumak; kent tarihi bakımından önem  taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin 

hizmetler yapmak.” İfade edilmektedir. 6360 Sayılı Kanun ile bütünselliği bozulmuş olan 

planlanmış Malkara Belediyesinin sorumluluk alanına eklenen hizmetlerden olan kültürel 

hizmetler, kanunda da ifade edildiği gibi kültür tesisine göre sağlanması gereken hizmetlerden 

sinema, el sanatları kursları, tiyatro gibi hizmetler belirli bir nüfus büyüklüğü gerektirdiği için 

bu tarz hizmetlerin sağlanabilmesi gerekmektedir. İmar planı değişikliklerinde Mekansal 

Planlar Yönetmeliğinin 26.maddesinin “(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, 

sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu 

yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır. 

(2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. 

Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren 

plan değişikliği yapılamaz.” Şeklinde ifade edilmiş olup, sosyal alt yapı ve yeşil alan 

dengesini bozulmaması için kültürel tesis alanına eşdeğer yeşil alan ayrılması 

gerektiğinde ada:175 parsel:17 noda ki konut adasının yeşil alan olarak düzenlenmiştir. 

(Alanın mal sahibinin ve malikleri bulunamamıştır.)  

 

 

 



PLANLAMA KARARLARI 
 

 

Resim2.Uygulama İmar Planı Örneği-MEVCUT DURUM 



 

Resim3.Uygulama İmar Planı Örneği-ÖNERİ DURUM 

       PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ALANDAKİ DEĞİŞİMLER TABLOSU 

KULLANIM ŞEKLİ  MEVCUT PLANDAKİ 

DURUM 

ÖNERİ PLAN 

YEŞİL ALAN 3000M2 3403M2 

KÜLTÜR ALANI ---------- 3000M2 

KONUT ALANI 3403M2 --------- 

 

Yeşil alan miktarı 603m2 artıyor, 2800m2 kültür alanı oluşuyor. 3403m2 ayrık nizam 3 

kat taks:0.35 kaks:1.05 olan konut alanı kaldırılmıştır. 

 

 

 

20.00m 



PLAN NOTLARI 

 

1-Plan ve plan notlarında ifade edilmeyen hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı 

Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile 

Malkara(Tekirdağ) Uygulama İmar Planı hükümlerine uyulacaktır. 

2-Bu plan ve bu planın uygulama hükümlerinde yer almayan konularda konunun 

konumuna ve ilgisine göre var olan yasa ve yönetmelikler geçerlidir. Bu yasa ve 

yönetmeliklerde değişiklik yapan, yürürlükten kaldıran, arazi kullanma/planlama 

konuları ile doğrudan ya da dolaylı ilgili olarak yürürlük kazanacak olan tüm yasa ve 

yönetmelikler geçerli olacaktır. 

3-Otopark ihtiyacı kendi parselinde karşılanacaktır. 

4-Binalara yapılacak saçakların genişliği, yapılacak binanın karekterine, mimari 

gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre mimari projede çözümlenecektir ancak saçaklar 

hiçbir şekilde parsel sınırını aşamaz. 

5-Çatı ve çatı eğimi, yapılacak binanın karekterine, mimari gereksinimlerine ve 

ihtiyaçlarına göre mimari projede çözümlenecektir. 

6- Binalarda ön bahçelerde, taban alanı dışına parsel sınırları dışına taşmamak şartı ile 

açık ve kapalı çıkmalar gerekli görülen ölçülere göre yapılabilir.  

7-Binanın yan bahçesinde, yapı yaklaşma mesafesi dışına taşmamak kaydıyla gerekli 

görülen ölçülerde açık ve kapalı çıkma yapılabilir. 
 


