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. Ödemiş Belediyesi
Imar komisyon Kararı
Komisyonumuz,04.03.202l Perşembe günü saat 16.30'da İmar Komisyonu Başkanı Tülin BoZoĞLU,
Ufuk AYKOL, Süleyman Gökhan KARA ve Murat ÖNCBI- ile birlikte toplandı.
şevket HASIRCI toplantıya
katılmadı. Toplantıda İmar ve Şehircilik Müdür V. Nermin PERVAN hazır bulundu.
BelediYe Meclisinin 0I.03.202| tarih toplantısında Komisyonumuza havale edilen 1/1000 Ölçekli
uygulama İmar planında konut alanı olarak belirlenen imar adalannın bir kısmının mevcutta ticaret olarak
teŞekkül ettiği tespit edilen cadde ve sokaklardan cephe alan imar adalarının planlı Alanlar imar
Yönetmeliğinin 19. madde f fikrasının |. ve 2. bendlerine göre yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiğinin karar
altına alınması konusunun görüşülmesine başlandı.
Çewe ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.07.2017 tarih ve 301 l3 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Ve 0|.l0.20l7 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin "parsel Kullanım
FonksiYonlarına Göre Yapılaşma Koşulları" başlıklı 19. Maddesinin "Konut Alanı" başlıklı f fikrasında;
1) İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlannda
bulunan Parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlannın yoldan cephe alan
mekAnlannda Ya da binanın birinci katmda veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten
bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark
ihtiYacıru karŞılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalathane niteliginde olmayan, gayrisıhhi
özellik taŞımaYan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkAn, kuafür, terzi, eczane, anaokulu ve
kreŞ ile geliŞme alanlan hariç; Sağlık Bakanlığınca aranan
şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti
sunulan sağlık kabini, muayenehane, aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, diya|iz merkezi, acil
servis iÇermeYen tıP merkezi, psikoteknik değerlendirme merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, fizik
tedavi müessesesi, genetik hastalıklar tanı merkezi, evde bakım merkezi, işitme cihazı merkezi, ısmarlama
Protez ve ortez merkezi ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.
2) İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut kullanımına
aYnlan Parsellerde ilgili kamu kurumunun belirlediği standartlan sağlamak ve uygun görüşü alınmak ve
aynca
getirilecek kullanıma iliŞkin otopark ihtiyacı karşılanmak kaydıyla müstakil olarak; yurt, anaokulu,
aile sağlığı
merkezi, kreŞ, ticari katlı otopark binaları ile gelişme alanları haricinde özel sağlık tesisi, özel eğitim
tesisi
yapılabilir. denilmektedir.
KomisYonumuzca Ödemiş merkez müallelerimiz ile belde mahallelerimizde yapılan inceleme
sonucunda;
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ŞAHİN SOKAK
AKINCILAR MAIIALLESi
KÜLTÜR CADDESi
SAKARYA SOKAK
HtJRRiyET MAHALLEsİ
1618 SOKAK
GÜNEŞ SOKAK
CUMHIJRiYET MAHALLESİ
SELVİ SOKAK
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IRMAK SOKAK
rÖPnÜ SOKAK'ların giinlük ticaret ihtiyacını karşılanması amacıyla zemin katların işyerlerinin

teşekkül ettiği tespit edilmiştir.
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin f fikrasının |. ve 2. Bendlerine istinaden yukarıda
isimleri Yer alan yol boyu ticaret teşekkülünün olduğu cadde ve sokaklarda gayrısıhhi özellik taşımayan, halkın
gtlnlİik ihtiyacını karşılamak amacıyla zemin katlarında istenildiği takdirde, asma kat (batarkat) yapılmaksızın

ve imar Plan

notlarına göre belİrlenen çekme mesafelerine uyulması şartıyla Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliğinin 19. madde f flkrasının I. ve 2. bendlerine göre yol boyu ticaret alanı olarak belirlenmesinin
komisYonumuzca uygun olduğuna, 52|6 sayılı Büyfüşehir Belediye Kanununun 14. Maddesine istinaden
onanmak iizere Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi oy birliği ile,
karann onayı için belediye meclisine sunulmasına karar verildi.
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