ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
07.09.2018 TARİH VE 369 SAYILI KARARI
Gündemin 19. Maddesi
Karar No. 369
Özü: Cami kullanımlı 12067 ada 11 parselde
kullanım kararı değiştirilmeden yapı yaklaşma
mesafelerinin kaldırılması ve “Planlama
alanında yapı yaklaşma mesafesi şartı
aranmaz.” Plan notunun eklenmesine ilişkin
önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliğinin yapı yaklaşma mesafelerinin
parselin kuzey ve batısından geçen yollardan
5’er m., diğer yönlerden 3’er m. olarak
düzenlenmesi ve önerilen plan notunun
kaldırılması kaydıyla Planlama ve İmar
Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 19. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Gebizli Mahallesi
20L-Ib nolu imar paftasında yer alan Cami kullanımlı 12067 ada 11 parselde kullanım kararı
değiştirilmeden yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılması ve “Planlama alanında yapı yaklaşma
mesafesi şartı aranmaz.” Plan notunun eklenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği Belediyemiz Meclisi'nin 03.08.2018 tarihli toplantısında görüşülerek
Planlama ve îmar Komisyonuna havale edilmiş olup komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini isteyen 31.08.2018 tarih 3621 sayılı
yazısı ile Planlama ve İmar Komisyonu Raporu; Belediye Meclisimizin 03.08.2018 tarihli
toplantısında görüşülerek alınan 325 sayılı kararla Planlama ve İmar Komisyonumuza havale
edilen kuzeyden 15m., diğer yönlerden 5’er m. yapı yaklaşma mesafeli Cami kullanımlı 12067
ada 11 parselde kullanım kararı değiştirilmeden yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılması ve
“Planlama alanında yapı yaklaşma mesafesi şartı aranmaz.” Plan notunun eklenmesine ilişkin
önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Planlama ve İmar Komisyonumuzca
incelenmiş, yapı yaklaşma mesafelerinin parselin kuzey ve batısından geçen yollardan 5’er m.,
diğer yönlerden 3’er m. olarak düzenlenmesi ve önerilen plan notunun kaldırılması kaydıyla
uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Konunun görüşülerek karara bağlanması için gereğini arz
ederiz. Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı Ahmet Öztürk, Başkan Yardımcısı Özgür
Taylant Budak, Üye Ali Kuş, Mehmet Tosun, Ayhan Ateş imzalı komisyon raporu kayıt altına
alındı.
Yapılan oylamada;
Cami kullanımlı 12067 ada 11 parselde kullanım kararı değiştirilmeden yapı yaklaşma
mesafelerinin kaldırılması ve “Planlama alanında yapı yaklaşma mesafesi şartı aranmaz.” Plan
notunun eklenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapı
yaklaşma mesafelerinin parselin kuzey ve batısından geçen yollardan 5’er m., diğer yönlerden
3’er m. olarak düzenlenmesi ve önerilen plan notunun kaldırılması kaydıyla Planlama ve îmar
Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.
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ANTALYA - BÜYÜKŞEHİR- MURATPAŞA BELEDİYESİ
12067 ADA 11 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN! DEĞİŞİKLİĞİ
AÇIKLAMA RAPORU

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli , ( Büyükşehir) Muratpaşa Belediyesi Zeytinköy Mahallesi sınırları içerisinde tapunun 12067
ada 11 parsel numarasında kayıtlı, 1410 m2 büyüklüğündeki taşınmazı konu alan , 20L-1b nolu 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı paftasında yer alan 1/1000 öiçekli uygulama İmar Pianı Değişikliği hazırlanmıştır.

Resim 1: Uydu Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Planlamaya konu alanda mevcutta bina bulunmamaktadır.1/1000 ölçekli uygulama imar planında cami
alanı olarak planlıdır. Ancak çekme mesafeleri nedeniyle yapılacak cami ve diğer ihtiyaç tesislerinin
yerleşiminde sorun yaşanmaktadır.
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3.PLANLAMA KARARLAR!
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği;
Tanımlar Madde 4:
“ğğ) İbadet Yeri: “ İbadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacıyla insanların toplandığı tesisler
ile bu tesislerin külliyesinin, dini tesisin mimarisiyle uyumlu olmak koşuluyla dini tesise ait; lojman, kütüphane,
aşevi, dinlenme salonu, taziye yeri, yurt ve kurs yapısı, gasilhane, şadırvan ve tuvalet gibi müştemilatların, açık
veya zemin altında kapalı otoparkın da yapılabildiği alanlardır. “ denilmektedir.
Hazırlanan plan değişikliği ile zemindeki kullanımlara uygun olarak yapı yaklaşma mesafeleri kuzey ve
batı cephelerinden 5m, güney ve doğu cephelerinden 3m olarak yeniden düzenlenmiştir.

Planl: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Bu plan kapsamında , Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine ve İlgili
Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır.
Saygılarımızla arz ederiz.
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T.C.
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü

Sayı : 25560500/215.99 ^
Konu : 12067 Ada, 11 Parsel için 1/1000
Uygulamalı İmar Plan Değişikliği
Muvafakat Evrakı ile Diğer Eksik
Evraklar

28/06/2018

MURATPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
İlgi

: a) 18.05.2018 tarih ve 483 sayılı yazımız.
b) Antalya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Falez Emlak Müdür
lüğüne ait 26.06.2018 tarih ve 31590 sayılı muvafakat yazısı.

İlgi (a) yazımız ile 12067 ada, 11 parselde yer alan taşınmazın, cami alanında Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun fonksiyonların yer alabilmesine olanak sağlayacak
1/1000 Uygulama İmar Planı değişiklik dosyası gönderilmiş olup, ilgi (b) Defterdarlık Milli
Emlak Dairesi Başkanlığı Falez Emlak Müdürlüğüne ait muvafakat yazısı ile istenilen diğer
eksik evraklar bahse konu plan değişikliği dosyasına konulmak üzere ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.

Barbaros Mah. Mescit Sok. No:7/A 07100 M uratpaşa/ ANTALYA
Tel ( 0242 ) 2477491 Faks : ( 0242 ) 2488437
E- mail: inuratpasa@divanet.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi: V.H.K.İ. İzzet ÇELİK

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Falez Emlak Müdürlüğü
Sayı :

69028379-300-[07010115103]-31590

Konu :

Gebizli Mahallesi 12067 ada 11 parsel (Plan değişikliği)

26/06/2018

MURATPAŞ A İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE
İlg i:

29.05.2018 tarihli ve 537 sayılı yazınız.

Müdürlüğünüzden alman ilgi yazıda, İlimiz, Muratpaşa İlçesi, Gebizli Mahallesi sınırları
içerisinde bulunan mülkiyeti hâzineye ait, 12067 ada 11 parsel numaralı taşınmazın, cami
alanında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun fonksiyonların yer alabilmesine olanak
sağlayacak 1/1000 Uygulama İmar Planı değişiklik dosyası plan tadilatı dosyasına konulmak
üzere kurumumuz tarafından uygun görüş ile muvafakat verilmesi, istenilmiştir.
Konu ile ilgili Tespit ve İmar Takip Koordinatörlüğünden alman 21.06.2018 tarih ve
31034 sayılı yazı ve eki 20.06.2018 tarih 233 sayılı Teknik Raporda, Muratpaşa İlçesi, Gebizli
Mahallesi 12067 ada 11 parsel, Cami alanı 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin
Teknik olarak sakıncası olmadığı kanaatine varıldığı, belirtilmiştir.
Bilgilerinize rica ederim.

(e-Imzalıdır)
Ali KORKMAZ
Defterdar a.
Emlak Müdürü

*Bu belSe elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://evrakdogrulama.muhasebat.gov tr
adresine girerek (eq7+ nW -H R B 9o-oL W 85-xqiO X b-oS aC O Jro) kodunu yazınız.

Antalya Defterdarlığı Hizmet Binası Kazımkarabekir Cad. Muratpaşa / Antalya
Telefon: (242)237 89 81 Faks: (242)237 89 08
e-posta: Elektronik Ağ: www.malive.gov.tr

Bilgi için:Abdullah KORKUT
Veri Haz.kont.işlet.
Telefon:

