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İlçemiz, Turunçova Müallesi,30t ada 42 paıselin Taıım ve Haywancılı
Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan l/l000 ölçek
uygulama imar planı değişikliği hakkında karar.
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Meclisin 0l.|1.202| Pazartesi günü saat 15:00'de yaptığı 2021 dönemi 1l.
Toplantısının l. Birleşiminin l. Oturumunda alınan 2021-84 sayılı karandır.

GfrNDEMiN 4. MADDESİ

İlçemiz sırurlan içerisinde bulunan Turunçova Mahallesi, 30l ada 42 parselin

Tanm ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin, Antalya Büyükşehir Belediye

Meclisinin 06.09.202| tarih ve 6l l sayılı kararı i}e onaylanan l/5000 ölçekli nazım imar planı

doğrultusunda hazırlanan 1/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu, 06.10.202l

tarihli meclis toplantısında giindemin 1l. maddesinde görüşülerek İmar Komisyonuna havale

edilmiş olup,

l3. t 0.202l tarih ve l l sayılı İmar Komisyonu raporu;

Turunçova Mahallesi, 30l ada 42 parsel, imaı planında bir kısmı TAKS:0.30

KAKS:0.90,3 katlı konut alanı, bir kısmı yol geri kalan ise taıımsal niteliği korunacak alan

olarak tanımlıdır. Konut alanı, yol ve tanmsal niteliği korunacak alanın; Tarım ve Hayvancılık

Tesis Alanı, yapılaşma koşullannın ise E:0.60, Yençok:10.50 m, çekme mesafelerinin tiim

cephelerden 5 m olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan l/1000 ölçekli uygulama imar planı

değişikliğinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon raporumuz imza altına alınarak,

konunun Belediye Meclisimizin takdirine sunulması arz olunur.

Konu yapılan müzakereler sonunda İmar Komisyonu raporu doğrultusunda

oylamaya sunularak,

İlçemiz, Tıırunçova Mahallesi, 301 ada 42 parselin Tanm ve Hayvancılık Tesis

Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

uygun görülere inike Belediye Meclisinin 0l . l l .202 l tarihli olağan toplanüsında,

şekliyle mevcudun oy birliğiyle kabul ve kararlaştırılmıştır. (CHP: 5komisyondan

kabul oyu, ul oy-ı, Ak Parti: 2 kabul oyu, İyi Parti: 2 kabul oyu)
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