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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kaydı Yapan Birim
Evrak K ayıt No
K ayıt Tarihi

Yari İşleri Şube M üdürlüğü

144077

18. 10.2018

ANTALYA BÜYÜLŞEHİR BELEDİYESİ
Planlama Şube Müdürlüğü'ne

Döşemealtı İlçesi ,Düzlerçamı mahallesi 429 ada 5,6 ve 7 parsellerin malikiyim.
Antalya 1.İdare mahkemesi 2016/221 Esas ve /142 Sayı ile 2702 ve 2704 parseller için Konut
alanından Tarım alanına dönüştürülmesi yönünde karar alınmıştır.
Belediyenizin meclisince 10.09.2018 tarih ve 818 sayılı meclis kararı ile 2702 ve 2704
parsellerde mahkeme kararının uygulanması yönünde yapılan revizyonda 2298 parsel park alanında
kalmakta iken Konut alanına dönüştürülerek güneyindeki yol da daha güneye ötelenerek 2010 yılında
tescil olmuş olan 429 ada 1,2,3,4,5, 6ve 7 parsellere girmiş ve ilave yaklaşık 653 m2 bu parsellerden
yol terki çıkartılmıştır.
Düzlerçamı mahallesi 429 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller;Döşemealtı Belediye Encümenin
13,08,2009 tarih ve 404 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye encümenin 22.10.2009 tarih ve
586 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar kanunun 18.madde uygulaması sonucu tescil olmuştur.
Bazı kişi veya kişilerin rant sağlamak ve gerek Döşemealtı Belediyesine gerekse Antalya
Büyükşehir Belediyesi'ne Plan tadilat ücretleri ödememek için Mahkeme kararı adı altında İmar Planı
değişikliğine gidilmiş ve 429 adada ki tescilli parseller dikkate alınmamıştır. Mahkeme kararı adı
altında amacı dışında başka değişiklikler imar planında yapılmıştır.
20.09.2018-20.10.2018 tarihleri arasında askı panosunda ilan edilen 1/5000 ölçekli Nazım
İmar plan değişikliğine itiraz ediyorum ve Düzlerçamı mahallesi 429 adanın tescil sınırına
uyularak ve 2298 parselin park alanına dönüştürülmesini Nazım Plan değişikliğinin yeniden
düzenlenerek onaylanmasını istiyorum.
Gereğinin yapılamasını arz ederim.17.10.2018
GÜLTEN DEMİR
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kaydı Yapan Birim
Evrak K ayıt No
K ayıt Tarihi

Yari İpleri Ş u b t M üdürlüğü

143054
1 7 .1 0 .2 0 1 8

ANTALYA BÜYÜLŞEHİR BELEDİYESİ
Planlama Şube Müdürlüğü'ne

Döşemealtı İlçesi ,Düzlerçamı mahallesi 429 ada 2,3 ve 4 parsellerin malikiyim.
Antalya 1.İdare mahkemesi 2016/221 Esas ve /142 Sayı ile 2702 ve 2704 parseller için Konut
alanından Tarım alanına dönüştürülmesi yönünde karar alınmıştır.
Belediyenizin meclisince 10.09.2018 tarih ve 818 sayılı meclis kararı ile 2702 ve 2704
parsellerde mahkeme kararının uygulanması yönünde yapılan revizyonda 2298 parsel park alanında
kalmakta iken Konut alanına dönüştürülerek güneyindeki yol da daha güneye ötelenerek 2010 yılında
tescil olmuş olan 429 ada 1,2,3,4,5, 6ve 7 parsellere girmiş ve ilave yaklaşık 653 m2 bu parsellerden
yol terki çıkartılmıştır.
Düzlerçamı mahallesi 429 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller;Döşemealtı Belediye Encümenin
13,08,2009 tarih ve 404 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye encümenin 22.10.2009 tarih ve
586 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar kanunun 18.madde uygulaması sonucu tescil olmuştur.
Bazı kişi veya kişilerin rant sağlamak ve gerek Döşemealtı Belediyesine gerekse Antalya
Büyükşehir Belediyesi'ne Plan tadilat ücretleri ödememek için Mahkeme kararı adı altında İmar Planı
değişikliğine gidilmiş ve 429 adada ki tescilli parseller dikkate alınmamıştır. Mahkeme kararı adı
altında amacı dışında başka değişiklikler imar planında yapılmıştır.
20.09.2018-20.10.2018 tarihleri arasında askı panosunda ilan edilen 1/5000 ölçekli Nazım
İmar plan değişikliğine itiraz ediyorum ve Düzlerçamı mahallesi 429 adanın tescil sınırına
uyularak ve 2298 parselin park alanına dönüştürülmesini Nazım Plan değişikliğinin yeniden
düzenlenerek onaylanmasını istiyorum.
Gereğinin yapılamasını arz ederim.17.10.2018
Nesli ÖZTÜRK

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kaydı Yapan Birim
Evrak Kayıt No
Kayıt Tarihi

Yari İlleri Şube Müdürlüğü
143043
1 7 .1 0 .2 0 1 8
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ANTALYA BÜYÜLŞEHİR BELEDİYESİ
Planlama Şube Müdürlüğü'ne

Döşemealtı İlçesi ,Düzlerçamı mahallesi 429 ada 2,3 ve 4 parsellerin malikiyim.
Antalya 1.İdare mahkemesi 2016/221 Esas ve /142 Sayı ile 2702 ve 2704 parseller için Konut
alanından Tarım alanına dönüştürülmesi yönünde karar alınmıştır.
Belediyenizin meclisince 10.09.2018 tarih ve 818 sayılı meclis kararı ile 2702 ve 2704
parsellerde mahkeme kararının uygulanması yönünde yapılan revizyonda 2298 parsel park alanında
kalmakta iken Konut alanına dönüştürülerek güneyindeki yol da daha güneye ötelenerek 2010 yılında
tescil olmuş olan 429 ada 1,2,3,4,5, 6ve 7 parsellere girmiş ve ilave yaklaşık 653 m2 bu parsellerden
yol terki çıkartılmıştır.
Düzlerçamı mahallesi 429 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller;Döşemealtı Belediye Encümenin
13,08,2009 tarih ve 404 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye encümenin 22.10.2009 tarih ve
586 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar kanunun 18.madde uygulaması sonucu tescil olmuştur.
Bazı kişi veya kişilerin rant sağlamak ve gerek Döşemealtı Belediyesine gerekse Antalya
Büyükşehir Belediyesi'ne Plan tadilat ücretleri ödememek için Mahkeme kararı adı altında İmar Planı
değişikliğine gidilmiş ve 429 adada ki tescilli parseller dikkate alınmamıştır. Mahkeme kararı adı
altında amacı dışında başka değişiklikler imar planında yapılmıştır.
20.09.2018-20.10.2018 tarihleri arasında askı panosunda ilan edilen 1/5000 ölçekli Nazım
İmar plan değişikliğine itiraz ediyorum ve Düzlerçamı mahallesi 429 adanın tescil sınırına
uyularak ve 2298 parselin park alanına dönüştürülmesini Nazım Plan değişikliğinin yeniden
düzenlenerek onaylanmasını istiyorum.
Gereğinin yapılamasını arz ederim.17.10.2018
Güllü BUDAK

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kaydı Yapan Birim
Evrak Kayıt No
Kayıt Tarihi

Yari İfleri Şub* Müdürlüğü
140859
1 2 .1 0 .2 0 1 8

ANTALYA BÜYÜLŞEHİR BELEDİYESİ
Planlama Şube Müdürlüğü'ne

Döşemealtı İlçesi ,Düzlerçamı mahallesi 429 ada 2,3 ve 4 parsellerin malikiyim.
Antalya 1.İdare mahkemesi 2016/221 Esas ve /142 Sayı ile 2702 ve 2704 parseller için Konut
alanından Tarım alanına dönüştürülmesi yönünde karar alınmıştır.
Belediyenizin meclisince 10.09.2018 tarih ve 818 sayılı meclis kararı ile 2702 ve 2704
parsellerde mahkeme kararının uygulanması yönünde yapılan revizyonda 2298 parsel park alanında
kalmakta iken Konut alanına dönüştürülerek güneyindeki yol da daha güneye ötelenerek 2010 yılında
tescil olmuş olan 429 ada 1,2,3,4,5, 6ve 7 parsellere girmiş ve ilave yaklaşık 653 m2 bu parsellerden
yol terki çıkartılmıştır.(Ekte net bir şekilde gözüken 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı)
Düzlerçamı mahallesi 429 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller;Döşemealtı Belediye Encümenin
13,08,2009 tarih ve 404 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye encümenin 22.10.2009 tarih ve
586 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar kanunun 18.madde uygulaması sonucu tescil olmuştur.
Bazı kişi veya kişilerin rant sağlamak ve gerek Döşemealtı Belediyesine gerekse Antalya
Büyükşehir Belediyesine Plan tadilat ücretleri ödememek için Mahkeme kararı adı altında İmar Planı
değişikliğine gidilmiş ve 429 adada ki tescilli parseller dikkate alınmamıştır. Mahkeme kararı adı
altında amacı dışında başka değişiklikler imar planında yapılmıştır.
20.09.2018-20.10.2018 tarihleri arasında askı panosunda ilan edilen 1/5000 ölçekli Nazım
İmar plan değişikliğine itiraz ediyorum ve Düzlerçamı mahallesi 429 adanın tescil sınırına
uyularak Nazım Plan değişikliğinin yeniden düzenlenerek onaylanmasını istiyorum.
Gereğinin yapılamasını arz ederim.12.10.2018

TC:14176572766
Düzlerçamı mahallesi 6430sok.No:15
Döşemealtı/ANTALYA
TLF.05305665458
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