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Belediye Başkanı : Mustafa İsmet UYSAL
Üyeler
: Halil İbrahim TELLİOĞLU, Hakkı Uğur
GÜNDOĞDU, Mustafa EROĞLU, Mehmet UYAR, Mehmet
TEKİN, Erdoğan ERDOĞAN, Kazim KARA, Erol ÖZDEMİR,
Mehmet Ali ERDOĞAN ve Osman Salih ÇELİKEL'in
iştirakleriyle 02/08/2018 tarihinde Perşembe günü saat
14.00’da toplanan Akseki Belediye meclisince;

; M E C LİS KARARI
; İM A R KO M İS Y O N R A P O R U N U N G Ö R Ü Ş Ü LM E S İ HK.

5393 sayılı B elediye K anununun 20 . m addesi gereği A Ğ U S T O S 2018 ayı
toplantısı için 02 /08 /2 01 8 tarih inde P erşem be günü saat 14.00’da B elediyem iz M eclisi
T oplantı S alonunda toplanıldı.
G ündem in 1. M addesini oluşturan im ar K om isyon R aporunun görüşülm esine
geçildi
B elediyem iz M eclisinin 02.07 .2018 Tarih ve 2018/69 Nolu B elediye Meclisi
Kararı havale ed ilerek d e ğe rlen dirilm esine ka ra r verilen İlçem iz D em irciler M ahallesi
I64 ada2 parselin kat yü ksekliğ in in artırılm asına ilişkin hazırlanan dosyanın yeniden
yapılan incelem ede A kse ki M erkez 1/1000 ölçekli uygulam a İm ar Planın da 15 m etrelik
yoldan cephe alan ko nu t alanlarının yapılaşm a koşullarının 4 kat ve 1 .20 em sal olarak
belirlendiği, 12 m etrelik yoldan cephe alan ko nu t alanlarında ise ya pılaşm a koşullarının
5 kat olarak belirlendiği görünm ektedir.
Kararda ada bü tün lü ğü nü n korunm ası için 5 kata çıkarılm ası gerektiğinden
bahsedilen 164 ada 1 pa rselin 15 m etre genişliğinde yoldan cephe aldığı
belirlenm iştir. Bu n e de nle yapılaşm a koşullarının aynı kalm ası kararı verilm iştir.
164 ada 2 nolu parselin ise yapılan 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı
değişikliği teklifinde söz konusu parselin kat artışı ya p ıla ra k 5 kata çıkarılm ası
istenm iştir. Plan de ğişikliğ in e konu parsel 12 m etre genişliğindeki yola m ah re ç işareti
ile cephe alm ası şartıyla im a r K om isyonunun 18/07/2018 tarihli raporuyla uygun
bulunm uş olup, İm ar K om isyon R aporunun M eclis Başkanı M ustafa İsm e t U Y S A L’ın
Ç ekim ser oyu ve D iğer M eclis Üyelerinin olum lu oy kullanm ası ile oy ço kluğ u ile
kabulüne karar verildi. 02/08/2018

sm et.U Y S A L

Tuba Ç A LIŞ K A N K U R T
M eclis Zabıt Katibi
(K atılm adı)
A jöı ı

ANTALYA (BÜYÜKŞEHİR) - AKSEKİ BELEDİYESİ
DEMİRCİLER MAHALLESİ
164 ADA 2 PARSEL

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
AÇIKLAMA RAPORU
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya ili , (Büyükşehir) Akseki Belediyesi Demirciler Mahallesi sınırları içerisinde tapunun 164
ada 2 parsel numarasında kayıtlı, toplam 587 m2 büyüklüğündeki taşınmazı konu alan, N27-C-21-B-2-A
nolu 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı paftasında yer alan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği
hazırlanmıştır.

Resim 1: Uydu Fotoğrafı
2. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Planlamaya konu Akseki Belediyesi Demirciler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 164 ada 2 nolu
parsel mevcut imar planında kuzeyden 15 m ve batıdan 12 m genişliğindeki trafik yollarına cephe
durumdadır.
Söz konusu parsel mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında hem batıdaki 12 m'lik yola hem de
kuzeydeki 15 m’lik yola cephe olmakla birlikte , 15 m'lik yol cephesindeki yapılanma durumu olan Ayrık
Nizam 4 kat yapı düzeni ve TAKS=0.30 , KAKS=1.20 yapı yoğunluğuna sahip Konut Alanı olduğu
değerlendirilmektedir.
Ancak planlamaya konu parselin son durumuna kavuşmadan önce tevhit ve ifraz işlemine tabi
tutulduğu, eski parsel konumuyla , tamamen batıdaki 12 m'lik yola cephe olup , Ayrık nizam 5 katlı
yapılanma hakkına sahip olduğu bilinmektedir.
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Daha sonra 2 nolu parsel, içerisinde bina olan 1 nolu parsel ile birlikte tevhit/ifraz işlemine tabi olmuş
ve yeni bir parsel şekli ortaya çıkmış , 2 nolu parsel hem dar bir cephe ile kuzeydeki 15 m'lik yola , hem de
batıdaki 12 m'lik yola cephe kılınmıştır.
İmar parsellerinin düzenlenmesi sırasında aslında parsellerin yapılanma haklarına uygun düzenleme
yapılması gerekirken , ortaya çıkan bu durum karşısında daha önceki durumuyla mevcut 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planında doğudaki 12 m'lik yoldan cephe alması nedeniyle Ayrık Nizam 5 kat yapı
düzenine sahip Konut Alanı kararı bulunan parselin , birden ayrık nizam 4 katlı yapı kararı bulunan parseller
şeklinde değerlendirilmesi durumu ortaya çıkmıştır.
Bu durumda 2 nolu parselin daha önceki haline ve imar planının verdiği haklarına güre ortaya çıkan bu
mağduriyetin giderilmesi, tereddütte kalınan parselin imar haklarının eski haline getirilmesini amaçlayan bir
değişiklik yapılması gereği ortaya çıkmıştır.
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Resim 2: Önceli parselasyon görüntüsü

Resim 3: Son parselasyon görüntüsü

3.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Planlamaya konu parsel daha önceki parselasyon durumuyla mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama imar
Planında batıdaki 12 m genişliğindeki taşıt yoluna cephe olup imar hakkını bu yola cephe diğer parseller
gibi Ayrık Nizam 5 Kat olarak kullanmaktaydı.
Ancak parselasyonda yapılan düzenlemeler sonucunda hem 12 m'lik yola , hem de 15 m’lik yola
cephe kılınmış ve bu durumda 15 m’lik yola cephe diğer parseller gibi Ayrık Nizam 4 kat olarak
değerlendirilmiş ve parsel eski durumuna göre önceki imar haklarından mahrum kalmış ve kayıplara
uğramıştır.
Diğer yandan parselin 15 m’lik kuzeydeki yola cephe olması durumda söz konusu parselin tamamında
oluşacak yapı çekme mesafeleri dikkate alındığında (Resim 4) , yapılacak binanın her iki yola da cephe
olacak şekilde inşasının mümkün olmadığı, 15 m'lik yol tarafında sağlıklı bir bina kütlesi oluşamayacağı ve
mecburen binanın yine 12 m'lik yola cephe kısma yapılması gerektiği de ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca bu durum nedeniyle mimari güçlükler yaşanacağı ve yaşanabilir mekânların oluşmasında
büyük sorunlar teşkil edeceği de öngörülmektedir.
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Resim 4: Mevcut Plana Göre Yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde binanın oturacağı alan görünümü
1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği teklifi ile Antalya ili , Akseki İlçesi , Demirciler
Mahallesi, 164 ada 2 nolu parselde yukarıda belirtilen sorunların çözümü ve önceki imar haklarının
sağlanması amaçlanmaktadır.
4.PLANLAMA KARARLARI
Önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile , Antalya İli , Akseki ilçesi ,
Demirciler Mahallesi, 164 ada 2 nolu parselin batıdaki 12 m yola cephe diğer parsellerde olduğu gib i, eski
imar hakkı olan Ayrık Nizam 5 kat yapı düzenine sahip Konut Alanı kullanımı kararı getirilmiştir.
Önerilen teklif ile parsel önceki yapılanma haklarına kavuşurken daha yaşanabilir mekânların oluşması

Bu plan kapsamında , Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar imar Yönetmeliği ve ilgili
Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır.
PLAN NOTU:
1- Parsel, mahreç işaretinin ( A ) bulunduğu yoldan cephe alacaktır.
2- Planlama alanında Akseki Belediyesi Uygulama imar Planı Plan Hükümleri geçerlidir.
Saygılarımızla arz ederiz.

