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Evrakın Özü 1211 Ada 9 Parselde İmar Plan Değişikliği Karar
Tarihi 03 - 09-2018

GÜNDEMİN 10. MADDESİ

Kepez Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih ve 128 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale 
edilmiş olan, Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-04C-2B 
ııolu imar plan paftasında yer alan 1211 ada 9 parselin, Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak 
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği 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 05.06.2014 tarih ve 128 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale 

edilmiş olan, Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-04C-2B 
nolu imar plan paftasında yer alan 1211 ada 9 parselin, Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak 
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği konusu komisyonumuzca incelenmiş olup konunun uygun olduğu 
kanaatine varılmıştır.

Komisyon Üyeleri: Murat MENZİLCİOGLU, Rüştü PEKER, Hatice SÜTÇÜ, Ali Baki 
SARICA, Kadir ZEYBEK uygun imzalı olup,

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

K A R A R :

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun 
şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Meclisinin görev 
ve yetkilerindendir. ” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi 
sınırları içerisinde, O25A-04C-2B nolu imar plan pahasında yer alan 1211 ada 9 parselin, Akaryakıt ve 
Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 
hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar 
Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, 
CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
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ANTALYA İLİ, (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ), KEPEZ BELEDİYESİ,

KONU; VARSAK MAHALLESİ, 1211 ADA 09 PARSEL 

1/1.000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya ili, Kepez ilçesi, Varsak mahallesi sınırları içerisinde bulunan, O25a-09-c imar planı paftasına giren 

1211 ada 09 parsel 1/1.000 ölçekli imar planında 30 m. genişliğindeki ana cadde üzerinde yer almaktadır. 

Halihazırda parsel ana ulaşım aksına cepheli olması sebebiyle yol boyu ticari kullanımlıdır.

2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Antalya ili, Kepez ilçesi, varsak mahallesi içerisindeki 1211 ada 09 nolu parsel, konut ve ticaret 

alanından, Akaryakıt ve Lpg istasyonuna dönüştürülmek istenmektedir.

Söz konusu parsellerde Akaryakıt, Lpg ve servis İstasyonu yer almasına yönelik imar 
yönetmeliği, TS 12820 "Akaryakıt İstasyonları-Emniyet kuralları" standardına, 11939 sayılı LPG 
standartları ve Petrol piyasası kanuna göre konu incelendiğinde;

Parselin yeterli büyüklükte olduğu, 10.09.2013 tarihli Büyükşehir Meclisi plan notlarına uyduğu, 
ayrıca yönetmelik koşullarını ve mesafe koşullarını sağladığı görülmüştür.

Bu nedenle Akaryakıt ve Lpg istasyonuna dönüştürülmesi uygun bulunmuştur.

Şöyle ki;
-Ana ulaşım yolları üzerinde bulunması istenmektedir ki söz konusu parseller 30.00 m 

genişliğindeki şehir içi ana yola cephelidir.



-Akaryakıt ve Lpg istasyonları arasındaki mesafeler şehir içi yollarda bir km. den az olamayacağı 
petrol piyasası kanununda belirtilmiştir. 1 km.lik mesafe içerisinde başka akaryakıt istasyonu 
bulunmamaktadır.

-En az cephe genişliği ve parsel alanı koşulları da tablo uyarınca sağlanmaktadır. Tabloda 
akaryakıt istasyonu yapımı için en az cephe boyunun 40.00 m olması koşulu bulunmaktadır. Bu akaryakıt 
istasyonunun 30 m lik şehir içi yola cephesinin boyu 57 m. ve alanı da 2194 m2 dir.

-Trafik açısından kavşaklara olan giriş çıkış mesafesinin en az 50 m olması konusu dikkate 
alındığında ise yakın mesafede trafik kavşağı bulunmamaktadır.

3.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
1211 Ada 09 no lu parsel imar uygulaması ile oluşmuş olup, parsellerin içerisinde ruhsatlı herhangi bir yapı

bulunmamaktadır.



4.PLANLAMA KARARLARI

İmar kanunu ve yönetmeliklerine, Petrol piyasası kanununa ve TS 12820 ve 11939 
standartlarına göre gerekli koşulları sağlayan 1211 ada 09 nolu parselde Akaryakıt, Lpg ve 
servis İstasyonu yapılması için 1/5000 ölçekli nazım İmar Planına uygun olarak 1/1.000 ölçekli 
imar plan değişikliği önerisi hazırlanmış olup ekte sunulmaktadır.
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