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. 135 ada 13
mesafesi=2Om, y
koşullarına sahiı
Kamulaş!ırma
mesafesi*l0m,
(TlcT),,

. 136 ada 1 parsel
Alanı (KDKÇA)''
koşullarına sahip
çekme mesafesi
yapılaşma koşulla

Konunun, 52.t6 sı
Kanunu'nun 18(c) ve 31
Meclisinde görüşülerek k
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Konunun, $216 se
Kanunu'nun 1B(c) ve 31t

76 sayılı kararıyla o1
sayılı Büyükşehir Bel
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l mevcut 1/1000 ölçeklİ Uygulama lmar Planında ön bahçe çekme
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0m, H m ax=serbest, E=0, 2:5 yapı l a ş m a, ydPı1.1şıtla"Ticaret+Turizm Alanı (TıCD' kullanımında katmaktaykerı, Karayolu

T:İ:l J:i.:1 j."|1:, nıesafesi=2sm, diğer cephelerdeki çt3kmeVljKIIle=3 Kat, E=0,75 yapılaşma koşullarına sahip "Ticarğt+Turizm Alanı

evcut 1/1000 ölçeklİ Uygutama İmar Planlnda'.Konut Dışı Kentı;elÇalışmaıllanımında kalmaktayken bir kısmı E=0,50 , Yençok=g,s,m yapıt:ışma

:T'*İl'::r]1ll ^ lllrm ı da Ka rayolu Kam ulaştı rma S, n,ı., n,l" n itib arenı, diğer cephelerdeki çekme mesafesi=Sm, E=0,75, v"iioı,=s xr,sahiP "Özel KaPalı Spor Tesis Alanı" olarak planlanması isteınmekledir,
ı Büyükşehir Belediye K,ı:lr.lrı 7(b) ve 14 üncü,5393 sayılı BeleJiye
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