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BAŞKANLIK MAKAMINA

M hoit
Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun bulunan, Barış
M^allesı sınırları ıç^ıandeyer alan 8361 ada 10 v e l i nolu parsellerin ta/hi d edil meşine olanak
^ la m ^ _ ^ a c ıy la h a z ırl^ ^ 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Ranı değişikliğinin incelenaek,
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M edişine havalesini arz ederim.
e-imzalıdır
Hüsamettin ELMAS
imar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
Ek:
- İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/IOOOöIç. UİP.değ. fot.
-Açıklama raporu

Uygun görüşle arz ederim.
31.01.2017
e-imzaiıdır
BedrullahERÇİN
Genel Sekreter Yardımcısı
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE
31.01.2017
e-imzalıdır
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
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Telefon: 0(242)2495000 Fdts: 0(242)2495275
İnternet S te s i: www.antalvahf^ ir

dT

~ " ~ — Tl--------------------- -----------------------

S ''9 " 9 r i'M a v e R n a r D AL - Şehir R a ıa s ı
T â e fw ı No: 02422487681

S3/fs 1/1
hnrÎf/Lh!.f°J° ? ! " '
9 öre güvenli elektronik imza ile imzalanm.şl.r.
g . n a ya.bel.tr/lmzalıBelge/Sorgulama adresinden Doğrulama Kodu : 9623BD66 Belge No: 90852262-301.03-E.3Û2 ile doğrulayabilirsiniz.

T.C.
ANTALYA K E PE Z BELEDİYESİ
M EC LİS KARARI
K arar Tarihi
02/01/2017

Belediye Başkanı : H akan TÜ TÜ N CÜ
D ivan Katibi
: H aşan DEM İR
Divan Katibi
: Ram azan ÇAKIR

K arar No
20
Özü; Barış M ahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama im ar planı değişikliğinin kabulüne
hk.
Kepez Belediye M eclisinin 24. dönem 02/01/2017 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te yaptığı
2017 yılı OCAK ayı olağan toplantısı 1. birleşim 1. oturum unda alınan kararıdır._________________
GÜNDEM İN 19.MADDES1
Kepez Belediye M eclisinin 01.11.2016 tarih ve 360 sayılı karan ile İmar K om isyonuna havale
edilmiş olan, A ntalya İli K epez İlçesi Barış M ahallesi sınırları içerisinde, 025A -09B -3D nolu imar
plan paftasında yer alan, 8361 ada 10 ve 11 parsellerin tevhit edilmesine olanak sağlayacak şekilde
düzenlenm esine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulam a im ar planı değişikliği hakkm daki;
Kepez Belediyesi İm ar K om isyonu Raporunda;
Kepez Belediyesi İmar Komisyonu, K epez Belediye Binası İmar K om isyonu Toplantı
Salonunda toplanm ış ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır:
Kepez Belediye M eclisinin 01.11.2016 tarih ve 360 sayılı kararı ile İm ar K om isyonuna havale
edilmiş olan, A ntalya İli Kepez İlçesi Barış M ahallesi sınırları içerisinde, 0 2 5A -09B -3D nolu imar
plan paftasında yer alan, 8361 ada 10 ve 11 parsellerin tevhit edilmesine olanak sağlayacak şekilde
düzenlenm esine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulam a im ar planı değişikliği kom isyonum uzca
incelenmiş, planı değişikliğinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Kom isyon Üyeleri: M urat M EN ZİLCÎO ĞLU, İsmail ULUSOY, A dem ÇELİK, M usa BATU
uygun Servet Y ILDIZ (Ret) im zalı ait deyimli İm ar Komisyonu raporu okunmuş sayılm ası kaydıyla;
Konu görüşm eye açılarak yapılan m üzakereler sonucunda İm ar K om isyonu raporu
doğrultusunda oylam aya sunulmuştur.
KARAR:
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. m addesinin (u) bendi “ İmar plan lan n a uygun şekilde
hazırlanm ış belediye im ar program larm ı görüşerek kabul etm ek” hükm üne istinaden; A ntalya İli
Kepez İlçesi Barış M ahallesi sınırlan içerisinde, 025A -09B -3D nolu im ar plan p aftasında yer alan,
8361 ada 10 ve 11 parsellerin tevhit edilm esine imkan sağlayacak şekilde düzenlenm esine yönelik
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama im ar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar
Kom isyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, M HP kabul, CH P G rubu ret) oy
çokluğunle karar verildi.
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ANTALYA İLİ, (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ), KEPEZ BELEDİYESİ,
KONU; BARIŞ MAHALLESİ, 8361 ADA 10, 11 PARSELLER
1/1,000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya ili, Kepez ilçesi, Duraliİer mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 025A-09D-04B
imar planı paftasına giren 8361 ada 10 parsel, 1/1.000 ölçekli imar planında IBZT ticari
kullanımlı 11 nolu parsel ise konut olarak yer almaktadır. Plan değişikliğine konu olan alan
664 m2 büyüklüğündedir.
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2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
8361 Ada 10 ve 11 parsellerinde içinde bulunduğu alanda yol genişliğine bağlı olarak
genel bir revizyon çalışması yapılmıştır, yapılan bu çalışma neticesinde 10 nolu parsel
üzerinde isteğe bağlı zemin katta ticaret kararı getirilmiştir.
Söz konusu parsellerin malik parsellerinde birleştirme (tevinid) yapmak istemektedir.
Ancak her iki parselde ayn kullanım karan olması nedeniyle bu talebin gerçekleşmesi ıçın
plan değişikliği gerekmektedir.
3 .BUGÜNKÜ
ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
^
^
8361 Ada 10 v e l i parseller imar uygulaması sonucu oluşmuş olup içerisinde ruhsattı
herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

4.PLANLAMA KARARLARI
8361 ada 10 ve 11 parsellerin tevhid edilebilmesi için 11 nolu parsel üzerinde
(isteğe bağlı ticaret) ibaresi eklenmiştir.

Hazırlanan plan değişikliği ile parsellerin tevlnid edilmesine innkan sağlanmıştır.

5.PLAN NOTU:

10

ve^U^nolu parseller tevhid edilerek birlikte uygulama yapılacaktır.

Plan notu plan üzerinde belirtilmiştir.
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