
PLAN TADİLATI AÇIKLAMA RAPORU: 

Kapsam: 

Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı, Bursa İli, Gemlik İlçesi, 

H22A08B3B ve H22A09B1B paftalar, Gemlik 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama 

imar planı ve Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan 

Hükümlerini kapsamaktadır.  

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 15.07.2010 tarih 606 sayı ile onaylanan onaylı Gemlik 

1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı ile 10.12.2009 tarih 749 sayı ile 

onaylanan Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notları 

hakkında plan değişikliği 04.07.2017 tarihli yazılı önerge ile talep edilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planlama Alanı 1/1000 Plan Durumu:  

 

Onaylı Gemlik 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı Plan hükümleri 



 

Onaylı Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Plan hükümleri 

 

Planlama: 

Yapılan incelemelerde, Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.12.2017 tarih 397 sayılı kararı ile 

kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2018 tarih ve 35 ile 

onaylanarak; 



1 – Gemlik 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan notlarına ilave 

edilen: 

27.3. Çatılar; eğimi en fazla % 45 eğim ve max. Mahya yüksekliği 4.50 m.yi aşmayacak şekilde 

ve çatı örtüsü düzlemi döşemeye oturacak şekilde uygulanacaktır. Ancak; çatı sınırları (en 

fazla % 45 eğim ve 4.5 mahya yüksekliği) içerisinde kaldığı bu izi hiçbir noktada aşmadığı 

takdirde, çatının uzantısının saçak uçlarında döşemeye oturma şartı aranmayacaktır. 

27.4. Bina yüksekliği imar durumunda belirtilen en fazla imar yüksekliğinden az yapılması 

durumunda çatı, en fazla imar yüksekliğinde yapılacak parapet üzerine konumlandırılabilir. 

Ancak çatının oturacağı parapet yüksekliği her hâlükârda 1.10 m. yi aşamaz.” 

 Plan hükümleri ile 27.05.2018 tarih 30433 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak 

Yürürlüğe giren Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ni vatandaş aleyhine 

kısıtlayıcı nitelikte olduğundan kaldırılmasına, 

2 – GEMLİK ÇEVREYOLU DOĞUSU 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI plan 

notlarına ilave edilen:  

22.3. Çatılar; eğimi en fazla % 45 eğim ve max. Mahya yüksekliği 4.50 m.yi aşmayacak şekilde 

ve çatı örtüsü düzlemi döşemeye oturacak şekilde uygulanacaktır. Ancak; çatı sınırları (en 

fazla % 45 eğim ve 4.5 mahya yüksekliği) içerisinde kaldığı bu izi hiçbir noktada aşmadığı 

takdirde, çatının uzantısının saçak uçlarında döşemeye oturma şartı aranmayacaktır. 

22.4. Bina yüksekliği imar durumunda belirtilen en fazla imar yüksekliğinden az yapılması 

durumunda çatı, en fazla imar yüksekliğinde yapılacak parapet üzerine konumlandırılabilir. 

Ancak çatının oturacağı parapet yüksekliği her hâlükârda 1.10 m. yi aşamaz.”  

 Plan hükümlerinin, 27.05.2018 tarih 30433 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak 

Yürürlüğe giren Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ni vatandaş aleyhine 

kısıtlayıcı nitelikte olduğundan kaldırılmasına, 

uygulamalara bu yönde devam edilmesine karar verilmiştir. 

 

Öneri Gemlik 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı Plan hükümleri 
 
 

Onaylı Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Plan hükümleri 
 


