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RAPOR 

 

Osmaniye İli,  Kadirli İlçesi,  Kösepınarı Köyü, Çay Civarı Mevkii,  101 ada, 190-191 nolu  

taşınmazlar üzerinde konut amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılması ile ilgili tüm kurum  

görüşleri alınarak imar uygulama planı yapılmıştır.  

Planı yapılacak alan, Bağdaş Yaylası’na 2 km. uzaklıkta,  güneyde dere, doğu ve batıda orman  

alanları ile çevriliyken, kuzeyde ise komşu parselle sınırlanmıştır. Parsellerin çevresi ormanlık ve  

dağlık alanlarla çevrilidir.   

Parsellere ulaşım, Orman İşletme Müdürlüğü’nden alınan izin ile 10.00 m.lik geçiş yolu ile  

sağlanmıştır. Uygulama imar planında araç yolu 10.00 m.,  yaya yolu ise 7.00 m.lik yol olarak  

planlanmıştır. 

Güneyde yer alan dere, DSİ 6.Bölge Müdürlüğü’nün  belirttiği şekilde, dere yatağı korunarak,  

dere şevi oluşturularak  ıslah edilmiş, yapılaşmaya engel olacak taşkın alan oluşması önlenmiştir.  

Konut yapılaşması dere şevinden  en az 10.00 m.lik yaklaşma sınırı korunacak şekilde  

planlanmıştır. 

Yapıların subasman kotu  yeterli yükseklikte yerinde serbest olarak uygulanması planlanmıştır.   

Konut alanları tek katlı olarak TAKS: 0.25 KAKS : 0.25 , iki katlı olarakTAKS: 0,25 KAKS: 0,50  

olacak şekilde belirtilmiştir.  

Vaziyet planında belirtildiği üzere  23 adet iki katlı (dubleks),  20 adet tek katlı konutun yer  

aldığı alan için 172 kişilik bir nüfus öngörülerek yeşil alan planlaması yapılmıştır.  

Uygulaması yapılacak plan içerisinde, bu konutların ihtiyacını karşılayacak  ticaret alanı, 

konut alanlarının merkezinde, araç yolu ile de ulaşılabilecek konumda planlanmıştır.  

Yeşil alan düşünülen park alanları üç ayrı konumda, farklı fonksiyonlara da hizmet edebilecek  

şekilde planlanarak, güneyde yer alan dere ile sınır olan yeşil alan rekreasyon alanı,  batıdaki yeşil alan  

dinlenme alanı ve kuzeydeki yeşil alan ise çocuk parkı olarak vaziyet planında  önerilmiştir. 
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TABLO 1:   MEVCUT   ALAN  HESAPLARI 

PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ  
(M2) 

190 parsel      3.566,34  m2 
191  parsel      21.156,10   m2 
  
TOPLAM 

 
   24.722,44  m2 

 

 

TABLO 2: İMAR   UYGULAMA  PLANI  ALAN  HESAPLARI 

   ALAN ADI YÜZÖLÇÜMÜ      
(M2) 

      YÜZDESİ 
          (%) 

Konut alanları   17.089,55   m2       69,13 
Yeşil alanlar     1.761,53   m2             7,13 
Ulaşım alanları      5.711,83  m2            23,10 
Ticaret alanları        159,53  m2           0,64 
  	 	 
Toplam   24.722,44  m2           100,00 
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