


T.C
KAŞ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ 
KARAR NO 
KARAR GÜNÜ

02/01/2019
05
ÇARŞAMBA

TOPLANTI DÖNEMİ : 2019 
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1

KARAR KONUSU : Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkii Revizyon İmar Planı değişikliği ile ilgili 2 Adet 
itiraz dilekçesinin görüşülmesiyle ilgili İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

Kaş Belediye Meclisi 02/01/2019 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’ da Meclis Başkam Halil 
KOCAER’in Başkanlığında Meclis üyelerinden Musa YÜCEL, Ahmet AKDENİZ, Durdaniye 
GÜZEY,Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Mustafa ŞALVARLI,Salih USTA, Halil ARIKAN, 
Mehmet Nazif KARACAN, Erkan DEMİRCİ, Kadir ALKAYA, Musa ÇETİN,Haşan Nusret 
BAYSAL, Şükrü KOÇAK, Mustafa ÖZEN„Muzaffer GÖKÇÜL,Aslı VEZNECİOĞLU 
KUR IULDU, İbrahim NİŞANCI ve Mehmet KOÇYİGİT’in katılımlarıyla Belediye Meclisi Toplantı 
Odasında toplanarak “ Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkii Revizyon İmar Planı değişikliği ile ilgili 2 Adet 
itiraz dilekçesinin görüşülmesiyle ilgili İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi “Konusuna geçildi. 
Görüşülüp konuşuldu.

KARAR
Belediye Meclisimizin 03/12/2018 tarih ve 60 Sayılı meclis kararıyla Belediye Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince İmar Komisyonumuza havale edilen Kaş Merkez ve Çerçiler 
Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonunda yapılmış olan 2 adet itiraz dilekçesi İmar 
Komisyonumuzca görüşülmesi sonucunda;

L Halil KILIÇ1 ın Agullu Mahallesi Çerçiler Mevkii 862 parsel, 1/1000 uygulama imar planmda 
parselinin park alanında kalmakta olduğundan 1/5000 planı askı sürecinde Büyükşehir Belediyesine 
itiraz edilmiş olduğundan 1/1000 uygulama imar planı askı sürecinde yeşil alandan çıkartılarak konut 
alanına dönüştürülmesi talebi;
2. Tahir ÇETİN' in Ağullu Mahallesi Çerçiler Mevkii 171 ada 1 nolu parselde hissesinde 13. sokak no: 
13/b adresinde evinin olduğu ancak evinin hali hazırda gözükmediği ancak evinin bir kısmının yolda 
kalmakta olduğunu tespit ettiğinden dolayı hali hazırda evinin gözükmesini ve evinin yolda kalan 
kısmının kurtulması için düzeltme yapılması talebi;

İlgili dilekçeler İmar Komisyonunca plan üzerinde incelenmiş ve uygun bulunulmamış olup, her iki 
dilekçede reddedildiğinden İmar Komisyonundan geldiği şekilde uygun bulunmadığına ve dilekçelerin 
reddine kararın gereğinin yerine getirilmesi için bir nüshasının İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 
tebliğine Belediye Meclisimizce oy birliği ile reddine karar verildi.
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KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İmar Planı askısına çıkarılmış olan Kaş-Çerçiler Revizyon İmar Planı içerisinde kalan 
862 nolu parselin malikiyim, Söz konusu parseli 2 yıl önce meskun sahada, E=0,80 tamamı 
konut imarlı olarak satın aldım. Yapılan 1/1000 lik İmar planında tamamı park alanında 
kalmakta ve yapı adası gelişme alanında E=0,60 olarak planlanmıştır.

2017 yılında yapılan revizyon imar planı ile parselim konut adasından çıkarılarak park 
alanı haline getirilmiştir. Yaptığım itirazlara rağmen bölgedeki diğer vatandaşların mağduriyeti 
giderilmiş benimse konut olan arsam parka dönüştürülerek mağduriyetim devam ettirilmiştir. 
Söz konusu plan tarafımca mahkemeye verilmiştir.

26.11.2018 tarihinde askıdan indirilecek olan Kaş revizyon imar planı tadilatında arsam 
park ve yolda bırakılarak sorunum giderilmemiştir. Bölgede yapılacak 18. madde uygulamasında 
boş arazi neredeyse olmadığından parselasyon aşamasında Kurumunuzu vatandaşlarla karşı 
karşıya getirecektir. 1/5000 lik askı sürecince parselimin konut alanına dönüştürülmesi için 
Büyükşehir Belediyesine itiraz edilmiştir. Arazimin 1/1000 imar planında konut adasında 
bırakılması hususunun askı bitiminde değerlendirilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.
23/11/2018

ADRES:Andifli Mah. Gazi Şuayip Caner Sokak No:12/7 
TEL: 0 507 352 16 14



BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

KAŞ

Antalya İli, Kaş İlçesi, Ağullu Mahallesi, Çerçiler mevkii, 171 ada 1 nolu parselde 
Missem bulunmaktadır ve 13. Sokak, no: 13/b adersinde evim vardır. Yapılan ve Şuan askıda 
bulunan imar planında Zeminde bulunan mevcut EVLER ve Hali hazır durumu 
gözükmemektedir. İmar palmnda yolların ve yeşil alanların binalarımızı etkileyip 
etkilemediğini anlamak mümkün değildir. Belirtmiş olduğum adreste bulunan Evimin 
Yaklaşık olarak bir kısmının yolda kaldığını tespit ettim.

Yapılan imar planında Evler ve Halizhazır durumları gösterilecek şekilde tekrar 
asılmasını ve Evimin bir kısmının yolda kalması durumunda bunun düzeltilmesi için 
gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ek: Tapu fotokopisi 
Kimlik Fotokopisi

Tel: 05365827578
Adres: Andifli mah. 2. Sok no:44 Kaş ANTALYA

TC: 27571104388 
Tahir ÇETİN
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