








onaylanacak avan projesinde belirlenecektir. Bu alanlarda yapı yapılmayacaktır. Santral alanındaki
üretime ilişkin tesisler ile bunların tamamlayıcısı niteligindeki alt yapı ve üst yapı (trafo, irtibat
merkezi vb. teknik yapılar) tesisleri, beton köşk şeklinde, taşınabilir nitelikte temeli olmayan
elemanlardan oluşabilir.

KBBMK:16.11.2017/650

2.9. Kıncıllı Mahallesi Kerpe Mevkinde daha önce onaylanmış l/1000 ölçekli uygunarna imar
planında yaptlaşma koşulu E:0.90 iken yeni ptranla E:0.50 yapılaşma koşulu ile düzenlenen Konut
Alanlannda E:0.90, Yençok:3 Kat yapılaşma koşulu iXe, diğer Konut Alanlarında ise rninirnum parsel
büriklüğü 1000 rnz olmak üzere A-2, KAKS:0.50 yapılaşma koşulu ine konaklama amaçlı tesis
yapılabilir.

KtsBMK: l5.02.2018/108

]parseller IIe 294 ada 15, 79 nolu parseller ile tescil harici alanlarda bölgeye hizmet etmek amacıyla

lhazırlanacak Kent Meydanı projesi kapsamında Tiçari Alanlar ile +0.00 kotunun altında bağlantılı
ı olacak şekilde Otopark Alantrarı yer alabilecek olup, alandaki yapılaşma koşullar! ve yapı yaklaşma
lmesafeleri Kocaeti Büyükşehir Betrediyesince onaylanacak avan pro:eye göre belirlenecektir. İ
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3. YAPI/rAPILAŞMAYA İr_,İşrİN rıtrrÜvıLER

3. 1. YAPI/rAPILAŞMAYa İL,İŞı<İN TANIMLAR

3.1.1.İmar Planı Önceliği ve İstisnaları İmar Planı ve Plan hükiimleri öncelikli olup, burada yer
almayan hususlarda ilgili yönetmelikler geçerlidir.

3.1.2. Düğün Salonlan: Bünyesinde dügıin, nişan vb. organizasyonların yapıldığı aynı zamanda diğer
sosyal etkinlikterinde düzenlenebildiği yapılardır. lmar planlannda tarnamı ticanet, turizm, kentsel

çalışma alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı ve sosyo kültürel tesis alanı olan ada ve parse[lerde giriş
katında veya giriş katı ile irtibatlı en faz\a bir kat aşağıda yapılabilir. Üst katlarda yapılması
durumunda bitişik kısımlarda konut, hastane, yurt gibi bağımsız bölümler varsa bu kısımlarda yeterli
ses yalıtımı yapılmalıdır. Sosyokiiltürel tesis alanlannda yapıldığında binanın tamamı bu fonksiyona
ayrılabilir. Salon alanı en az 300 rrı' olacak olup, iç yüksekliklerinin 3.50 m' den az olmaması
gerekmektedir.

3.1.3.Pergola: Bahçelerde, ön bahçe mesafesi içerisinde parsel §tnırına 3.00 m' den fazla, y&fl ve arka
parsel sınırına 2.00 m' den fazla yaklaşmamak koşulu ile enfazla 2.80 m net iç ytlksekliğinde, gölge
vermek, bitki sardırmak amacıyla hafif malzemeden yanları açık, üstü aralıklı gür.ş kesicilerle
boşluklu olarak düzenlenen mekönlardır.
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3.1.4.Kameriye: Bahçelerd6, örı bahçeTnesafesi içerisinde parsel sınırına 3.0O m'den fazla, yan ve
arka bahçelerde, parsel sınırına 2.00 m' .derı fazla yaklaşmamak koşulu ile en fazIa 2.80 m net iç
yüksekliğinde, kiıçük köşk biçiminde yapılan, üstü kapalı, yanları açık veya kısmen kafeslerle önllü,
yeşilliklenle sanlan süslü yapıdır.

3.1.5.Basit Tamir ve Tadil: Yapılarda binanın taşıyıcı sistemini değiştirmeyen veya etkilemeyen,
diğer bağımsız bölümlçrı zarafl dokunmayan ve kullanırn amactnı değiştirmeyen; Yapılarda derz, iç
ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme, duvar ve tavan kaplamaları işleri, Elektrik ve
sıhhi tesisat tamirleri ile baca, saçak, çatı onarımt ve kiremit akiarımı işleri, İç dekora§yon işleri,
zemin katta bulunan işyerlerinin imar durumuna aykırı olmayan vitrin değişikliği işlemleri, Bina
cephesi izolasyonu ve mantolama işleri, Kendi bağımsız bölümü içerisindeki bölme duvarlarının
kaldırılması işleri, Korkuluk, pergola, çardak, kameriye, derinliği 1,00 m' yi geçmeyen süs havuzları
basit tamir ve tadillerdir. Basit tamir ve tadilatlar ruhsata tabi değildir. Bu işlerden iskele kurmayı
gerektirenler için belediyeye yazıIı bilgi verilmesi zorunludur.


