
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
Planlama Şube Müdürlüğü

EXP0:̂ ()16JTALYA

Sayı : 90852262-301.03- 
Konu: Kepez Altmova Orta Mah.

25112 ada 6 nolu parsel UİP değ. İtiraz

3İ..//2 /2015

BAŞKANLIK MAKAMINA

Kepez Belediye Meclisi’nin 04.12.2015 tarih ve 335 sayılı kararı ile reddedilen, 
Altmova Orta Mahalle, 25112 ada 6 nolu parselde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi 
içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim.
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ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI

Belediye Başkan V. : Rüştü PEKER 
Divan Katibi ; Dilaver TANIK
Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

Karar Tarihi 
04/12/2015
Karar No 

335

Ozü: Antalya İli Kepez İlçesi Altmova Orta Mahalle smniarı içerisinde, 025B-06B-4D nolıı imar 
plan paftasmda yer alan 25112 ada 6 parseli için uygun bulunmuş olan imar plan değişikliğine askı 
süresi içinde yapılmış olan itirazların MMP Grubu ve CMP Grubu Kabulü yönünde olmak üzere Ak
Parti Grubunun Ret yönündeki oyları ile REDDİNE ov çokluğu ile karar verildiği hk.______________

Meclisin 22.dönem 2015 yılı 11.toplantısı olan 04/12/2015 Cuma günü saat 14.00'de yaptığı 
Aralık ayı olağan toplantısı I. birleşiminin 1. oturumunda alınan 2015-335 sayılı kararıdır._________

G ÜNDEM İN 21.M ADDESİ

Kepez Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih ve 295 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale 
edilmiş olan, Antalya İli Kepez İlçesi Altmova Orta Mahalle sınırları içerisinde, 025B-06B-4D nolu 
imar plan paftasında yer alan 25112 ada 6 parseli için uygun bulunmuş olan imar plan değişikliğine 
askı süresi içinde yapılmış olan itirazlar hakkındaki;

Kepez Belediyesi İmar Komisyonu Raporunda;
Kepez Belediyesi İmar Komisyonu, Kepez Belediye Binası İmar Komisyonu Toplantı 

Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır:
Kepez Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih ve 295 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale 

edilmiş olan, Antalya İli Kepez İlçesi Altmova Orta Mahalle sınırları içerisinde, 025B-06B-4D nolu 
imar plan paftasında yer alan 25112 ada 6 parseli için uygun bulunmuş olan imar plan değişikliğine 
askı süresi içinde yapılmış olan itirazlar incelenmiş ve itirazın reddi uygun bulunmuştur.

Komisyon Üyeleri: Murat MENZİLCİOĞLU,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Adem ÇELİK 
(İtirazın Kabulü uygundur) Osman HANEDAN (İtirazın Kabulü) uygun imzalı ait deyimli İmar 
Komisyonu raporu okunmuş sayılması kaydıyla

Konu görüşmeye açılarak yapılan müzakereler sonucunda İmar Komisyonu raporu 
doğrultusunda oylamaya sunulmuştur.

KARAR:
Antalya İli Kepez İlçesi Altmova Orta Mahalle sınırları içerisinde, 025B-06B-4D nolu imar plan 

paftasmda yer alan 25112 ada 6 parseli için uygun bulunmuş olan imar plan değişikliğine askı süresi 
içinde yapılmış olan itirazların MHP Grubu ve CHP Grubu Kabülü yönünde olmak üzere Ak Parti 
Grubunun Ret yönündeki oyları ile REDDİNE oy çokluğu ile karar verildiği hk.

Rüştü^'PEKER 
Beledıye.Başkan Vekili

Dilaver TANIK 
Divan Kâtibi

EliADer^a CANBULUT 
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ANTALYA

Kepez İlçesi Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde kalan, 25112 ada 6 parselde 
imar planı değişikliğine ilişkin 08.09.2015-08.10.2015 tarihleri arasında Belediyeniz ilan 
panosunda askıya çıkan 02.04.2015 tarih ve 104 sayılı Kepez Belediye Meclis kararına itiraz 
ediyorum.

Gerekçesi:

1 - Söz konusu parsel Altınova Orta Mahallesi 25112 ada 6 parsel Antalya Büyükşehir 
Belediyesi 1/5000 ‘lik imar planında Merkezi İş Alanı dışında kalmaktadır.Ayrıca 
Kepez Belediyesi 1/1000 ‘lik imar planında da Merkezi İş Alanı sınırları dışında 
kalmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince 10.04.2013 tarih ve 242 sayılı 
kararının ve belirtilen Merkezi iş alanına ilişkin plan notlarının 23-24-25-26-27 
maddelerinin ilgili parsel için uygulanamayacağı açıktır,

2- Söz konusu tadilat parsel bütünlüğünü bozduğundan,

3- Kişiye özel imar planı tadilatı yapıldığından

4- Ana taşıt yoluna cephe almamaktadır. 10 metrelik yol için ticaret izni verildiğinden,

5- Yapılaşmasını tamamlamak üzere olan Altınova Sinan Mahallesinde , Andızlı Sokak, 
Yüce Sokak, 39. sokak ve yakın sokaklarında yapılaşma tamamlandığından İsteğe 
Bağlı Zemin Ticari yapılması mağduriyet yarattığından,

imar planı şehircilik ilkelerine, 3194 sayılı imar kanununa, planlı alanlar imar tip 
yönetmeliğine aykırı işlem yapıldığından itiraz ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

o a

M ;

/



ANTALYA

Kepez İlçesi Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde kalan, 25112 ada 6 parselde 
imar planı değişikliğine ilişkin 08.09.2015-08.10.2015 tarihleri arasında Belediyeniz ilan 
panosunda askıya çıkan 02.04.2015 tarih ve 104 sayılı Kepez Belediye Meclis kararına itiraz 
ediyorum.

Gerekçesi:

1- Söz konusu parsel Altınova Orta Mahallesi 25112 ada 6 parsel Antalya Büyükşehir 
Belediyesi 1/5000 ‘lik imar planında Merkezi İş Alanı dışında kalmaktadır.Ayrıca 
Kepez Belediyesi 1/1000 ‘lik imar planında da Merkezi İş Alanı sınırları dışında 
kalmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince 10.04.2013 tarih ve 242 sayılı 
kararının ve belirtilen Merkezi iş alanına ilişkin plan notlarının 23-24-25-26-27 
maddelerinin ilgili parsel için uygulanamayacağı açıktır,

2- Söz konusu tadilat parsel bütünlüğünü bozduğundan,

3- Kişiye özel imar planı tadilatı yapıldığından

4- Ana taşıt yoluna cephe almamaktadır. 10 metrelik yol için ticaret izni verildiğinden,

5- Yapılaşmasını tamamlamak üzere olan Altınova Sinan Mahallesinde , Andızlı Sokak, 
Yüce Sokak, 39. sokak ve yakın sokaklarında yapılaşma tamamlandığından İsteğe 
Bağlı Zemin Ticari yapılması mağduriyet yarattığından,

imar planı şehircilik ilkelerine, 3194 sayılı imar kanununa, planlı alanlar imar tip 
yönetmeliğine aykırı işlem yapıldığından itiraz ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

a



ANTALYA

Kepez İlçesi Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde kalan, 25112 ada 6 parselde 
imar planı değişikliğine ilişkin 08.09.2015-08.10.2015 tarihleri arasında Belediyeniz ilan 
panosunda askıya çıkan 02.04.2015 tarih ve 104 sayılı Kepez Belediye Meclis kararına itiraz 
ediyorum.

Gerekçesi:

1- Söz konusu parsel Altınova Orta Mahallesi 25112 ada 6 parsel Antalya Büyükşehir 
Belediyesi 1/5000 ‘lik imar planında Merkezi İş Alanı dışında kalmaktadır.Ayrıca 
Kepez Belediyesi 1/1000 ‘lik imar planında da Merkezi İş Alanı sınırları dışında 
kalmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince 10.04.2013 tarih ve 242 sayılı 
kararının ve belirtilen Merkezi iş alanına ilişkin plan notlarının 23-24-25-26-27 
maddelerinin ilgili parsel için uygulanamayacağı açıktır,

2- Söz konusu tadilat parsel bütünlüğünü bozduğundan,

3- Kişiye özel imar planı tadilatı yapıldığından

4- Ana taşıt yoluna cephe almamaktadır. 10 metrelik yol için ticaret izni verildiğinden,

5- Yapılaşmasını tamamlamak üzere olan Altınova Sinan Mahallesinde , Andızlı Sokak, 
Yüce Sokak, 39. sokak ve yakın sokaklarında yapılaşma tamamlandığından İsteğe 
Bağlı Zemin Ticari yapılması mağduriyet yarattığından,

imar planı şehircilik ilkelerine, 3194 sayılı imar kanununa, planlı alanlar imar tip 
yönetmeliğine aykırı işlem yapıldığından itiraz ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

’3 ’5 /  /  , N o :  2^

w



ANTALYA

Kepez İlçesi Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde kalan, 25112 ada 6 parselde 
imar planı değişikliğine ilişkin 08.09.2015-08.10.2015 tarihleri arasında Belediyeniz ilan 
panosunda askıya çıkan 02.04.2015 tarih ve 104 sayılı Kepez Belediye Meclis kararma itiraz 
ediyorum.

Gerekçesi:

1 - Söz konusu parsel Altınova Orta Mahallesi 25112 ada 6 parsel Antalya Büyükşehir 
Belediyesi 1/5000 ‘lik imar planında Merkezi İş Alanı dışında kalmaktadır.Ayrıca 
Kepez Belediyesi 1/1000 ‘lik imar planında da Merkezi İş Alanı sınırları dışında 
kalmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince 10.04.2013 tarih ve 242 sayılı 
kararının ve belirtilen Merkezi iş alanına ilişkin plan notlarının 23-24-25-26-27 
maddelerinin ilgili parsel için uygulanamayacağı açıktır,

2- Söz konusu tadilat parsel bütünlüğünü bozduğundan,

3- Kişiye özel imar planı tadilatı yapıldığından

4- Ana taşıt yoluna cephe almamaktadır. 10 metrelik yol için ticaret izni verildiğinden,

5- Yapılaşmasını tamamlamak üzere olan Altınova Sinan Mahallesinde , Andızlı Sokak, 
Yüce Sokak, 39. sokak ve yakın sokaklarında yapılaşma tamamlandığından İsteğe 
Bağlı Zemin Ticari yapılması mağduriyet yarattığından,

imar planı şehircilik ilkelerine, 3194 sayılı imar kanununa, planlı alanlar imar tip 
yönetmeliğine aykırı işlem yapıldığından itiraz ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. ^



ANTALYA

Kepez îlçesi Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde kalan, 25112 ada 6 parselde 
imar planı değişikliğine ilişkin 08.09.2015-08.10.2015 tarihleri arasında Belediyeniz ilan 
panosunda askıya çıkan 02.04.2015 tarih ve 104 sayılı Kepez Belediye Meclis kararına itiraz 
ediyorum.

Gerekçesi:

1- Söz konusu parsel Altınova Orta Mahallesi 25112 ada 6 parsel Antalya Büyükşehir 
Belediyesi 1/5000 iik  imar planında Merkezi İş Alanı dışında kalmaktadır.Ayrıca 
Kepez Belediyesi 1/1000 ‘İik imar planında da Merkezi İş Alanı sınırları dışında 
kalmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince 10.04.2013 tarih ve 242 sayılı 
kararının ve belirtilen Merkezi iş alanına ilişkin plan notlarının 23-24-25-26-27 
maddelerinin ilgili parsel için uygulanamayacağı açıktır,

2- Söz konusu tadilat parsel bütünlüğünü bozduğundan,

3- Kişiye özel imar planı tadilatı yapıldığından

4- Ana taşıt yoluna cephe almamaktadır. 10 metrelik yol için ticaret izni verildiğinden,

5- Yapılaşmasını tamamlamak üzere olan Altınova Sinan Mahallesinde , Andızlı Sokak, 
Yüce Sokak, 39. sokak ve yakın sokaklarında yapılaşma tamamlandığından İsteğe 
Bağlı Zemin Ticari yapılması mağduriyet yarattığından,

imar planı şehircilik ilkelerine, 3194 sayılı imar kanununa, planlı alanlar imar tip 
yönetmeliğine aykırı işlem yapıldığından itiraz ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.
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Bağlı Zemin Ticari yapılması mağduriyet yarattığından,

imar planı şehircilik ilkelerine, 3194 sayılı imar kanununa, planlı alanlar imar tip 
yönetmeliğine aykırı işlem yapıldığından itiraz ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.
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ANTALYA

Kepez İlçesi Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde kalan, 25112 ada 6 parselde 
imar planı değişikliğine ilişkin 08.09.2015-08.10.2015 tarihleri arasında Belediyeniz ilan 
panosunda askıya çıkan 02.04.2015 tarih ve 104 sayılı Kepez Belediye Meclis kararına itiraz 
ediyorum.

Gerekçesi:

1 - Söz konusu parsel Altınova Orta Mahallesi 25112 ada 6 parsel Antalya Büyükşehir 
Belediyesi 1/5000 ‘lik imar planında Merkezi İş Alanı dışında kalmaktadır.Ayrıca 
Kepez Belediyesi 1/1000 ‘lik imar planında da Merkezi İş Alanı sınırları dışında 
kalmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince 10.04.2013 tarih ve 242 sayılı 
kararının ve belirtilen Merkezi iş alanına ilişkin plan notlarının 23-24-25-26-27 
maddelerinin ilgili parsel için uygulanamayacağı açıktır,

2- Söz konusu tadilat parsel bütünlüğünü bozduğundan,

3- Kişiye özel imar planı tadilatı yapıldığından

4- Ana taşıt yoluna cephe almamaktadır. 10 metrelik yol için ticaret izni verildiğinden,

5- Yapılaşmasını tamamlamak üzere olan Altınova Sinan Mahallesinde , Andızlı Sokak, 
Yüce Sokak, 39. sokak ve yakın sokaklarında yapılaşma tamamlandığından İsteğe 
Bağlı Zemin Ticari yapılması mağduriyet yarattığından,

imar planı şehircilik ilkelerine, 3194 sayılı imar kanununa, planlı alanlar imar tip 
yönetmeliğine aykırı işlem yapıldığından itiraz ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.
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ANTALYA

Kepez İlçesi Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde kalan, 25112 ada 6 parselde 
imar planı değişikliğine ilişkin 08.09.2015-08.10.2015 tarihleri arasında Belediyeniz ilan 
panosunda askıya çıkan 02.04.2015 tarih ve 104 sayılı Kepez Belediye Meclis kararına itiraz 
ediyorum.

Gerekçesi:

1 - Söz konusu parsel Altınova Orta Mahallesi 25112 ada 6 parsel Antalya Büyükşehir 
Belediyesi 1/5000 ‘lik imar planında Merkezi İş Alanı dışında kalmaktadır.Ayrıca 
Kepez Belediyesi 1/1000 ‘lik imar planında da Merkezi İş Alanı sınırları dışında 
kalmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince 10.04.2013 tarih ve 242 sayılı 
kararının ve belirtilen Merkezi iş alanına ilişkin plan notlarının 23-24-25-26-27 
maddelerinin ilgili parsel için uygulanamayacağı açıktır,

2- Söz konusu tadilat parsel bütünlüğünü bozduğundan,

3- Kişiye özel imar planı tadilatı yapıldığından

4- Ana taşıt yoluna cephe almamaktadır. 10 metrelik yol için ticaret izni verildiğinden,

5- Yapılaşmasını tamamlamak üzere olan Altınova Sinan Mahallesinde , Andızlı Sokak, 
Yüce Sokak, 39. sokak ve yakın sokaklarında yapılaşma tamamlandığından İsteğe 
Bağlı Zemin Ticari yapılması mağduriyet yarattığından,

imar planı şehircilik ilkelerine, 3194 sayılı imar kanununa, planlı alanlar imar tip 
yönetmeliğine aykırı işlem yapıldığından itiraz ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.



ANTALYA

Kepez îlçesi Altmova Orta Mahallesi sınırları içerisinde kalan, 25112 ada 6 parselde 
imar planı değişikliğine ilişkin 08.09.2015-08.10.2015 tarihleri arasında Belediyeniz ilan 
panosunda askıya çıkan 02.04.2015 tarih ve 104 sayılı Kepez Belediye Meclis kararma itiraz 
ediyorum.

Gerekçesi:

1- Söz konusu parsel Altmova Orta Mahallesi 25112 ada 6 parsel Antalya Büyükşehir 
Belediyesi 1/5000 ‘lik imar planında Merkezi İş Alanı dışında kalmaktadır.Ayrıca 
Kepez Belediyesi 1/1000 Mik imar planında da Merkezi İş Alanı sınırları dışında 
kalmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince 10.04.2013 tarih ve 242 sayılı 
kararının ve belirtilen Merkezi iş alanına ilişkin plan notlarının 23-24-25-26-27 
maddelerinin ilgili parsel için uygulanamayacağı açıktır,

2- Söz konusu tadilat parsel bütünlüğünü bozduğundan,

3- Kişiye özel imar planı tadilatı yapıldığından

4- Ana taşıt yoluna cephe almamaktadır. 10 metrelik yol için ticaret izni verildiğinden,

5- Yapılaşmasını tamamlamak üzere olan Altmova Sinan Mahallesinde , Andızlı Sokak, 
Yüce Sokak, 39. sokak ve yakın sokaklarında yapılaşma tamamlandığından İsteğe 
Bağlı Zemin Ticari yapılması mağduriyet yarattığından,

imar planı şehircilik ilkelerine, 3194 sayılı imar kanununa, planlı alanlar imar tip 
yönetmeliğine aykırı işlem yapıldığından itiraz ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.
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ANTALYA

Kepez İlçesi Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde kalan, 25112 ada 6 parselde 
imar planı değişikliğine ilişkin 08.09.2015-08.10.2015 tarihleri arasında Belediyeniz ilan 
panosunda askıya çıkan 02.04.2015 tarih ve 104 sayılı Kepez Belediye Meclis kararına itiraz 
ediyorum.

Gerekçesi:

1- Söz konusu parsel Altınova Orta Mahallesi 25112 ada 6 parsel Antalya Büyükşehir
Belediyesi 1/5000 ‘lik imar planında Merkezi İş Alanı dışında kalmaktadır.Ayrıca 
Kepez Belediyesi 1/1000 ‘lik imar planında da Merkezi İş Alanı sınırları dışında 
kalmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince 10.04.2013 tarih ve 242 sayılı 
kararının ve belirtilen Merkezi iş alanına ilişkin plan notlarının 23-24-25-26-27 
maddelerinin ilgili parsel için uygulanamayacağı açıktır, î

2- Söz konusu tadilat parsel bütünlüğünü bozduğundan,

3- Kişiye özel imar planı tadilatı yapıldığından

4- Ana taşıt yoluna cephe almamaktadır. 10 metrelik yol için ticaret izni verildiğinden,

5- Yapılaşmasını tamamlamak üzere olan Altınova Sinan Mahallesinde , Andızlı Sokak,
Yüce Sokak, 39. sokak ve yakın sokaklarında yapılaşma tamamlandığından İsteğe 
Bağlı Zemin Ticari yapılması mağduriyet yarattığından,

imar planı şehircilik ilkelerine, 3194 sayılı imar kanununa, planlı alanlar imar tip 
yönetmeliğine aykırı işlem yapıldığından itiraz ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.
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