
PLAN TADİLATI AÇIKLAMA RAPORU: 

Kapsam: 

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

H22A02C2A pafta, Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 

Plan Hükümlerini kapsamaktadır.  

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 28.03.2018 tarih 863 sayılı kararı ile getirilen plan 

hükmünün, Küçükkumla Mahallelesinde yeniden değerlendirilmesine yönelik plan 

değişikliği talebidir. 

İlgi başvuru ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 28.03.2018 tarih 863 sayılı kararı ile 

getirilen “Tüm yapılaşma nizamlarında (Ayrık, Bitişik, Blok) otopark yapılması 

durumunda subasman kotu +2,50 metreye kadar kaldırılabilir. Yükseklikten sayılmaz. 

Otopark katında bağımsız bölüm numarası alınamaz ve bağımsız bölüm eki yer alamaz. 

Yönetmelikten kaynaklanan zorunlu ortak alanlar yer alabilir.” Plan hükmünün; 

Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan notlarından 

kaldırılarak, bu plan kapsamında; “Bitişik Nizam 5 kat Konut Alanları hariç, Bitişik ve blok 

nizam yapı adalarında, otopark yapılması durumunda subasman kotu +2,50 metreye 

kadar kaldırılabilir. Yükseklikten sayılmaz. Otopark katında bağımsız bölüm numarası 

alınamaz ve bağımsız bölüm eki yer alamaz. Yönetmelikten kaynaklanan zorunlu ortak 

alanlar yer alabilir.” Şeklinde plan notu ilavesi, 

Yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin 

değerlendirilmesi önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planlama Alanı 1/1000 Plan Durumu:  

 

Onaylı Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan notları 

Planlama: 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 28.03.2018 tarih 863 sayılı kararı ile getirilen plan 

hükmü Küçükkumla Mahallelesinde İmar planlarında, Ayrık Nizam yapı adalarında, 

mevcut cephe silüeti ve bakı haklarını etkileyeceğinden dolayı,  



Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 28.03.2018 tarih 863 sayılı kararı ile getirilen “Tüm 

yapılaşma nizamlarında (Ayrık, Bitişik, Blok) otopark yapılması durumunda 

subasman kotu +2,50 metreye kadar kaldırılabilir. Yükseklikten sayılmaz. Otopark 

katında bağımsız bölüm numarası alınamaz ve bağımsız bölüm eki yer alamaz. 

Yönetmelikten kaynaklanan zorunlu ortak alanlar yer alabilir.” Plan hükmünün 

Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan notlarından 

kaldırılarak, “Bitişik Nizam 5 kat Konut Alanları hariç, Bitişik ve blok nizam yapı 

adalarında, otopark yapılması durumunda subasman kotu +2,50 metreye kadar 

kaldırılabilir. Yükseklikten sayılmaz. Otopark katında bağımsız bölüm numarası 

alınamaz ve bağımsız bölüm eki yer alamaz. Yönetmelikten kaynaklanan zorunlu 

ortak alanlar yer alabilir.” Şeklinde plan notu ilavesi yapılmasına, karar verilmiştir. 

 



 

Öneri Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan notları 
 


