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

• #

Önerge ile gündemin 10. maddesine alınan “ DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ MECLİS 
BAŞKANLIĞINA; “ Kırkgöz Yeniköy Mahallesi 712 ada 11 ve 12 no’lu parsellerin tevhid 
edilerek plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ 
nin 539j  sayılı Yasa kapsamında meclis gündemine alınarak değerlendirilmesi hususunda; 
Gereğini arz ederim.” ifadeli Ali ACIR, Ahmet ŞİMŞEK imzalı imzalı önerge ve eki İmar 
Komisyon Raporu

K. Yeniköy 712 ada 11 ve 12 no’lu parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA=543 m2 , 
Yençok =5 kat yapılaşma koşullarının verilmesi,

"1-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'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.26.06.2018-35

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 712 ada 11 ve 12 no’lu parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA=543 m2 , 
Yençok =5 kat yapılaşma koşullarının verilmesi,

"1-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 7.maddesinin 9.bendindeki "Aynı yapı nizamı 
ve kullanım kararma sahip parsellerin tevhit edilmeleri halinde uygulama imar planında; tevhit 
soması 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 
py birliği ile karar verildi.
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ANTALYA -  DÖŞEMEALTl 
712 ADA 11 VE 12 ÜOLU PARSELLERDE

1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLAMI DEĞİŞİKLİĞİ

PLANI AÇIKLAM A RAPORU

1 /1 nnn ı̂ ıı i i , , _ ,,ı n — j r-xı -«  ̂ Ç©« HCİ0 yer alan, N25D-23A-1A
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası içerisinde yer alan 712 ada 11 ve 12 nolu
parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmaktadır

Planlama alanı yaklaşık 679.00 m2’dir.
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2.Planlama alanı Uydu Görüntüsü

Planlama alanı Yeniköy Mahallesi içerisinde 30 metrelik Fatih Sultan Mehmet 
Caddesine cepheli olup parselin cephe aldığı anayoldan doğu yönünde ilerlediğimizde 
TOKİ konutaltının bulunduğu bölgeden geçerek Antalya-Burdur Devlet Karayoluna 
ulaşılmaktadır.

712 ada 11 ve 12 nolu parsellerin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planında kullanım fonksiyonu; Konutaltı ticaret olup yapılaşma koşulu 11 nolu parsel için; 
TİA=273 m2 h=5 kat, 12 nolu parsel için; TİA=270 m2 h=5 kat olarak görülmektedir.

Planlama alanın 30 metrelik anayol aksına cepheli olmasından dolayı Yeniköy 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarına göre alanda konutaitında ticaret 
yapılabilmektedir.
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Öneri plan değişikliğinde 712 ada 11 ve 12 nolu parsellerde tevhid edilmesi amacıyla 
çekme mesafeleri aynen korunarak ve Toplam İnşaat Alanı belirlenmesi yapılmıştır.

Planlama Alanında 11 nolu parselin yapılaşma koşulu TİA=273 m2 h=5 kat olarak 
görülürken 12 nolu parselin yapılaşma koşulu TİA=270 m2 h=5 kat olduğu bilinmekte olup 
bu durumda planlama alanındaki yeni yapı kullanma hakları hesaplanırken toplam alan için 
TİA=543 m2 ve Yençok=5 kat şeklinde önerilmiş olup alan kullanım fonksiyonu aynen 
devam ettirilmiştir.

712 ada 11 ve 12 nolu parsellerin birleştirilmesi sonucu kullanım fonksiyonu "Konut 
Alanı" olarak belirlenmiştir. Ayrıca 11 ve 12 nolu parseller birleştirilirken herhangi bir 
yoğunluk artışı yapılmamakta olup yapı kullanım şartları aynen korunmaktadır.

Planiama alanında yapıların oturma alanları yapı yaklaşma mesafeleriyle 
belirlenmiştir.

Öneri plan değişikliğinde; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğimin 7.maddesinin 9. 
bendindeki "Aynı yapı nizamı 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..." plan notu eklenmiştir.
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-DÖŞEMEALT! BELEDİYESİ
ÖLÇEK: 1 / 1Q0Q PAFTA NO : N25D-23A-1A
PARSEL NO: 712 ADA 11 VE 12 NOLU PARSELLER

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ__________
KONU DÖŞEMEALT! YENİKOY MAHALLESİ 712 ADA 11 VE 12 NOLU 
PARSELLERİN TEVHİT EDİLMESİ AMACIYLA TİA'NIN 
BELİRLENMESİ

KUZEY

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

Uygulama imar planı değişikliği; ana plan kararlarını bozmadan, ulaşım sisteminde 
arazi kullanımlarının konumunda, yoğunluğunda değişiklik yapılmadan, plan bütünüyle 
uyumlu olacak şekilde, şehircilik ilkelerine uygun, kamu yararı amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla.

TMMOB Şehir Plancıları Odası KAYDEDİLM İŞTİR

11YM4(j Y|\

MD Tarih i: 22 .05.2018 
Proje Kayıt No: 07-2018-2488 
Üye: FUNDA YÖRÜK (2560)

Yukarıda Bilgiler, «en len  D lanlam a ısını üstlenen yetkili p lancının. O dam ıza kayıt v e  tescil 
bulunduğu soz konusu .3 Hm  odam ıza Başvurduğu tarih it ib ariy le  herhangi b ir '"eslek, 
k ısıtlılığ ın ın  bulunm adığı kaydedilerek. Ü ye K a y ıt  S ic i l  D u ru m  B e l g e s i  duzenlcnm ışur.
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