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1. KUZEY-BATI KARESİ GELİŞME BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE UYGULAMA 
İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DEĞİŞİKLİĞİ  

Kuzey-Batı Karesi Gelişme Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı Plan 
Hükümleri’ne aşağıdaki maddeler ilave edilerek plan değişikliği hazırlanmıştır. 

D.27. Yerleşik Yapı alanlarında Zemin Katı Ticari Olarak Kullanılan Binalarda Bahçe Kullanımı: 

• Mevcut bina, plan üzerinde verilmiş yapı yaklaşma mesafelerinden içerde olsa dahi, en fazla plan üzerinde 
verilen yapı yaklaşma mesafeleri kadar alan kapatılabilir. Kapatılarak dükkan kullanımına ilave edilen alanın, 
dükkan zemin kat alanından büyük olmaması esastır. 

D.28.  Karesi Belediye Meclisince yol boyu ticaret kararı alınmış hatlarda, imar planında Yerleşik Konut ve 
Yerleşik TİCK tanımlı yapı adalarında, zemin katı mesken olarak yapı ruhsatı almış ve ruhsat dosyasına 
uygun olarak yapılaşmış bağımsız bölümler için, apartman yönetim planı ile gerekli izinlerin alınmış 
olması ve taşıyıcı sisteme zarar verilmemesi kaydı ile, bina ön cephesinde ve bağımsız bölüm içinde 
yapılacak değişiklikleri değerlendirmeye Karesi İlçesi Mimari Estetik Komisyonu yetkilidir. 

D.29.  Yerleşik tanımlı yapı adası içerisindeki farklı yollardan cephe alan ara parseller tevhid edilebilir. 
Kademelendirmeyi gerektirecek kadar kot farkı oluşması halinde kademelendirme ada orta çizgisinden 
yapılır. Tevhid sonrasında oluşacak yapının bina oturumunu; ada içi yapılaşma durumu dikkate alınarak, 
Mimari Estetik Komisyonu uygun görüşü ile belirlemeye Karesi Belediyesi Encümeni yetkilidir. 

D.30.  Yerleşik Tanımlı Yapı Adalarında Emsal Kullanımı: 

 Binaların bodrum katlarında yapılan konut kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanın %10'unu, ticari 
kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanın %50'sini aşmayan depo amaçlı eklentiler emsal haricidir. Fazlası 
%30 emsal harici alana dahil edilir. 

 Bağlantılı olduğu bağımsız bölümün veya bulunduğu katın brüt alanının %10'unu aşmayan, üstü açık 
veya sökülür takılır hafif malzeme ile örtülü zemin terasları, taban alanı hesabına dahil edilmez. %30 
emsal harici alana dahil edilir. 

 Son katın üzerindeki ortak alan teras çatılar emsal haricidir. 

 Aşağıdaki maddeler kaks hesabına dahil edilmeyip %30 emsal harici alana dahil edilir. 

1. Ticari amaç içermeyen ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanları ve çocuk bakım üniteleri 

2. Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katları ile kısmen açıkta kalan, 
yola cephesi bulunmayan bodrum katlarında yer alan, bina cephelerinde ilave kat 
görünümüne neden olmayan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan; konut ve ticari 
kullanımlı bağımsız bölümlere ait depo amaçlı eklentiler 

3. Sökülür-Takılır-Katlanır cam paneller ile kapatılmış olanlar dahil olmak üzere, balkonlar ve 
açık çıkmalar, kat bahçe ve terasları, iç bahçeler, kat ve ara sahanlıkları dahil açık veya 
kapalı merdiven evi, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç; bina giriş holleri ile kat holleri ve 
asansör önü sahanlıkları. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 
MİP PLANLAMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Eski Kuyumcular Mahallesi, Mekik Sokak, Mekik Apt. No:32/12 Karesi / BALIKESİR 
Gsm: 0533 567 32 94 - Tel: 0266 408 25 50 - e-mail: mipplanlama@gmail.com 

E. Konut Alanları; 

 

E.7. Yerleşik Konut adalarında, kentsel dönüşümü ve/veya siteleşmeyi desteklemek için, mânia planına 
aykırı olmamak kaydıyla, TAKS/KAKS belirtilmiş veya belirtilmemiş yapı adalarında: 

 • Tevhit edilerek 1000 m² ve üzerinde parsel büyüklüğü oluşturulması halinde 2 katlı ayrık nizamlı imar 
parselleri, 3 katlı TAKS:0,40 emsal:1,20 ayrık nizam yapılaşma koşuluna göre yapılaşmaya hak kazanır.  

 • Tevhidin ada bazlı olması halinde 2, 3 ve 4 katlı ayrık nizamlı imar parselleri, 4 katlı TAKS: 0,40 
emsal:1,60 ayrık nizam yapılaşma koşuluna göre yapılaşmaya hak kazanır.  

E.8. Tevhit teşvikinden yararlanan ayrık nizamlı parsel, her yönden en az 5,00 metre yapı yaklaşma 
mesafesi bırakmak zorundandır. Yapı yaklaşma mesafeleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır. 

E.9. Tevhit teşvikinden yararlanan parselden, mevcut yol hatlarını genişletmek ve sosyal donatı alanları 
üretmek amacıyla %10 terk verilecek, ancak TAKS ve KAKS/Emsal hesabı brüt parsel (terkler yapılmadan 
önceki parsel alanı) üzerinden yapılacaktır. 

E.10. Tevhidin en az 1000 m² olması durumunda ada içi yapıyı bozmamak için çift sayıda parselin 
birleştirilmesi esas olup Karesi Belediyesi ada içindeki tevhid durumunu belirlemekte yetkilidir. Aynı ada 
içerisindeki kademe hattı bulunmayan adalarda ön ve arka parsellerin tevhidi şarttır. 

E.11. Ada içerisinde en az 1000 m²’ yapılan tevhit işleminden sonra kalan parsellerin 1000 m²'den az olması 
halinde tevhit işlemi bütüncül yapılmak zorundadır. 

E.12. Tevhit işlemleri sonucunda alınacak yol terklerinde 2.00 m'ye kadar ada kenarını düzeltmeye Karesi 
Belediyesi yetkilidir. Alınan terk ile yolun en kesiti 10.00 metre ve üzerine çıkartılması durumunda veya donatı 
alanı terklerinde ise plan değişikliği zorunludur. 

E.13. Tevhit edilerek 1000 m² şartı sağlanmış ve imar durumu almış parseller veya yapı adası tekrar ifraz 
edilemez. 

E.14. Bu planın yürürlüğe girdiği 23.11.2017 tarihinden sonra, plan tadilatı yapılarak yol veya donatı alanları 
ile bölünmüş yapı adaları, Tevhit Teşviki ile ilgili hususlarda, bu planın yürürlüğe girdiği 23.11.2017 tarihinde 
kabul edilen ada sınırlarına göre uygulama yapar. Bu tarihten sonra plan tadilatı ile bölünmüş yapı adaları, ayrı 
yapı adaları kabul edilmez. 
 

 

 

 

Saygılarımızla. 


