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GEREKÇE VE AÇlKLAMA RAPORU

lsparta ili, Eğirdir ilçesi, Bağlar Mahallesi, 1/5OOO ölçekli Nazım imar
Planı M25-B-18-B paftası ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı M25-B-18-B-
1-C ve M25-B-18-B-1-D paftalarında 4189900-4190300 dikey ve 577300-
577700 yatay koordinatları arasında kalan 390 ada 6 ve 66 nolu parsellerin
bulunduğu mevcut imar planında Konut Alanı olarak belirtilen alan, ilgilinin
talebi doğrultusunda toplam 74{Jı6 m2 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Soğuk
Hava Deposu ve Paketleme Tesisi) E=0.80 Yençok=12.50 o|arak belirlenmiştir.

Söz konusu KDKÇA'nın kuzey yönündeki 40 metre olan taşıt yolundan
25 m, doğu yönünde bulunan 10 metre taşıt yolundan 5 metre ve güney
cephesinde bulunan 7 metrelik yaya öncelikli taşıt yolundan 5 metre yapı
yaklaşma mesafesi verilmiştir. Ayrıca alanın batı yönünde planlanan 3

metrelik yaya yolundan 3 metre yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmiştir.

KDKÇA'nının batısına 3 metrelik yol düzenlenerek plan değişikliği parsel
bazında değil ada bazında olması sağlanmıştır. Alanın doğu cephesinde
bulunan 10 metrelik yol kadastroya uygun olacak şekilde yeniden plan|anmış,
devamında mahalle arasına u|aşan imar yolunun viraj kısmı düzenlenmiştir.

Ayrıca mevcut durumda bulunan 2239 m2 olan park alanı çalışma alanı
içerisinde eş değer olarak ayrılmıştır. Bu durumda p!an değişikliği içerisinde
yeşil alan dengesi sağlanmıştır.

YI LDIZHAN Pt ANI,AMA ÇEVRE MUHENDISLIK LTD. şTI.
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Şekil1: 1/100.000 Ölçekli lsparta-Burdur-Antalya Çevre Düzeni Planındaki yeri

Yapılan imar planı değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliği
Lejantına uygun olup, şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve 3194 sayılı
İmar Kanunu ve ekleri mevzuatına uygundur.

YI LDIZFIAN P Ij.NLAMA ÇEVRE M ÜH EN Di sı,İ r LTD. şTİ.
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YI LD IZFIAN Pu.N IAMA ÇEVRE ı,ı Ürır,N oi s ı,i « ı,r». şrİ.

Resim ]. :Sı nırlandırı lmış Ala nın Yakın Uydu Görüntüsü

Resim2: Sınırlandırılmış Alanın Uzak Uydu Görüntüsü
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MEVCUT DURUM

MEVCUT DURUM

HAzlRLAYAN

yI LDIZHAN rI-A.NLAMA çEvRE n ı ü rı gN oi s ı,i r ırn. şri.

ALANA lir parrı, cönüNrüı,Bni

1/5000 öı,çnrı,i
OLUŞAN DURUM

OLUŞAN DURUM
1/1000 öıçnxı,i
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