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KARARIN OZU: Kırkgöz Yeniköy Mahallesi 8477 Ada 1 ve 2 no’ lu parsellerin tevhid edilmesi

Karar No 
170

ve plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ nin 
kabul edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Önerge ile gündemin 9. maddesine alman ; DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ MECLİS 
BAŞKANLIĞINA; ‘'23.05.2018 tarihli 7582-1337 kayıt numaralı dilekçe eki; Kırkgöz Yeniköy 
Mahallesi 8477 Ada 1 ve 2 no’ lu parsellerin tevhid edilmesi ve plan notu eklenmesi amacıyla 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ nin 5393 sayılı Yasa kapsamında 
meclis gündemine alınarak değerlendirilmesi hususunda; Gereğini arz ederim.” ifadeli Ramazan 
BALIŞİ, Ahmet ŞİMŞEK imzalı önerge ve eki İmar Komisyon Raporu

İMAR KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI 
K. Yeniköy 8477 ada 1 ve 2 no’lu parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA=1540 m 2 , 

Yençok =5 kat yapılaşma koşullarının verilmesi,
"1-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeîiği'nin 7.maddesinin 9.bendindeki "Aynı yapı nizamı 

ve kullanım kararma sahip parsellerin tevhit edilmeleri halinde uygulama imar planında; tevhit 
sonrası elde edilen parselin taban alanı ve katlar alanı, tevhit öncesi parsellerin ayrı ayrı hesaplanan 
taban alanları ve katlar alanları toplamını geçemez..." hükmüne uyulacaktır plan notunun 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; Komisyonumuzca 
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon raporu imza altına alınarak, Meclisin 
takdirine sunulmuştur.26.06.2018-36

Ramazan BAHŞİ Mehmet YALÇINKAYA Ali COŞANAY

Başkan Vekili; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda İmar 
Komisyonundan geldiği şekliyle oylamaya sundu, işaretle yapılan oylama sonunda;

K. Yeniköy 8477 ada 1 ve 2 no’lu parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA=1540 m 2 , 
Yençok =5 kat yapılaşma koşullarının verilmesi,

ve kullanım kararına sahip parsellerin tevhit edilmeleri halinde uygulama imar planında; tevhit 
sonrası elde edilen parselin taban alanı ve katlar alanı, tevhit öncesi parsellerin ayrı ayrı hesaplanan 
taban alanları ve katlar alanları toplamını geçemez..." hükmüne uyulacaktır plan notunun 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesine 
oy/birliği ile karar verildi.
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ANTALYA -  0ĞŞEMEALT1 
8477 ABA 1 VE 2 HOLÜ PARSELLERDE

1/100© ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

Anta lya İli Döşem ealtı İlçesi, Y en iköy M ahallesi içeris inde ye r alan, N25D-17C-3B 
1/1000 ölçekli Uygulam a İmar Planı paftası içerisinde yer alan 8477 ada 1 ve 2 nolu 
parsellerde 1/1000 ö lçekli Uygulam a İm ar Planı değişikliğ i yapılm aktadır.

P lanlam a alanı yaklaşık 1025.96 m2’dir.

1.Planlama alanı Genel Bölgesi Uydu Görüntüsü
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Planlam a alanı Yeniköy M ahallesi içeris inde 30 m etre lik A ta tü rk  Caddesine cepheli 
olup parselin cephe aldığı anayoldan güney yönünde ile rled iğ im izde Döşemealtı kent 
merkezine, kuzey yönünde ile rled iğ im izde ise A n ta lya-B urdur D650 Devlet Karayoluna 
ulaşılm aktadır.

8477 ada 1 ve 2 nolu parsellerin  yürürlüktek i 1/1000 ö lçekli Uygulam a İmar P lanında 
kullanım  fonksiyonu; T icaret A lanı o lup yapılaşm a koşulu 1 nolu parsel için; T İA=770 m 2 
h=5 kat, 2 nolu parsel için; TİA=770 m 2 h=5 kat olarak görülm ektedir.
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Ö neri plan değiş ik liğ inde 8477 ada 1 ve  2 nolu parsellerde tevhid edilm esi am acıyla 
çekm e m esafe leri ve Toplam  İnşaat A lanı belirlenm esi yapılm ıştır.

P lanlam a A lanında 1 nolu parselin yapılaşm a koşulu T İA =770 m2 h=5 kat o larak 
görülürken 2 nolu parselin yapılaşm a koşulu T İA=770 m2 h=5 kat o lduğu bilinm ekte o lup bu 
durum da p lanlam a a lanındaki yeni yapı kullanm a hakları hesaplanırken toplam  alan için 
TİA=1540 m2 ve Yençok=5 kat şeklinde önerilm iş olup alan kullanım  fonksiyonu aynen 
devam ettirilm iştir.

8477 ada 1 ve 2 nolu parsellerin  birleştirilm esi sonucu kullanım  fonksiyonu "T icaret 
A lanı" o la rak belirlenm iştir. Ayrıca 1 ve 2 nolu parseller b irleştirilirken herhangi b ir yoğunluk 
artışı yapılm am akta olup yapı kullanım  şartları aynen korunm aktadır.

P lanlam a a lanında yapıların o turm a alanları yapı yaklaşm a m esafe leriy le  
belirlenm iştir.
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Öneri plan değişik liğ inde; Planlı A lan la r İmar Yönetm eliğ i'n in  7.m addesin in 9. 
bendindeki "Aynı yapı nizamı ve kullanım  kararına sahip parsellerin tevh it edilm eleri halinde 
uygulam a im ar planında; tevh it sonrası e lde edilen parselin taban alanı ve katlar alanı, 
tevh it öncesi parsellerin  ayrı ayrı hesaplanan taban alanları ve  katlar alanları toplam ını 
geçem ez..." plan notu eklenm iştir.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN» DEĞİŞİKLİĞİ_____________
KONU DöŞEMEALTI YENİKOY MAHALLESİ 8477 ADA 1 VE 2 N0LU 
PARSELLERİN TEVHİT EDİLMESİ AMACIYLA TlA'NiN BELİRLENMESİ

K U ZE Y

4. Mevcut ve Öneri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Uygulam a im ar planı değişikliği; ana plan kararlarını bozm adan, ulaşım  sistem inde 
arazi ku llanım larının konum unda, yoğunluğunda değişik lik yapılm adan, plan bütünüyle 
uyumlu o lacak şekilde, şehircilik ilke lerine uygun, kamu yararı am acıyla hazırlanm ıştır.

B ilg ilerin ize arz ederiz.

Saygılarım ızla.

NİLÜFE OĞLU

TMMOB Şehir Plancıları Odası KAYDEDİLMİŞTİR

KG4ZB B7

MD Tarih i: 22 .05.2018 

Proje Kayıt No: 07-2018-2489 
Üye: FUNDA YÖRÜK (2560)

Yukarıda b ilg ilen verilen p lan lam a işin i üstlenen ye tk ili p lancının . Odamıza kayıt ve tesc ilin in  
bu lunduğu: soz konusu iş iç in  odam ıza başvurduğu ta rih  itib a r iy le  herhanai b ir mesleki 
kısıtlılığ ının bu lunm adığı kaydedilerek. Ü ye  K a y ıt S ic il  D u ru m  B e lg e s i düzen lenm iştir
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