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EFELER BELEDİYE BAşKANLIĞI
MECLiS KARARI

KARAR NO : |79
«aRAn ranİııİ : 0|/|1/2022
DAiRESi : iMAR VE ŞEHiRCiLiK MüDüRIüĞü
KONUSU : PLAN DEĞiŞiKLiĞi HK.

KARARA KATILANLAR
Belediye Başkanı :M. Fatih ATAY
Katip Üye :Ahmet Mithat TAŞDAN
Katip Üye :Münevver GÖKTAŞ

KARARIN OZU
GüZELHiSAR MAHALLESİ 836 ADA l2, 15 VE ı6 PARSELLER iLE l5l3 ADA l6, l7, l8 PARSELLERDE

iMAR PLANl DEĞiŞiKLiĞi
MECLİS KARARI

Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 836 ada 12, 15 ve 16 parseller ile 1513 ada 16, 17, 18 parsel nolu
taşmmazlar, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01,20l8 tarih ve 24 sayılı kararı ile onayh t/5000 ölçekli
nazrm imar planında ona yoğunluklu gelişme konut alanı, eğitim alanı, ibadet alanı, park, yeşil alan, otopark alaru
içerisinde, yürürlükte olan UİP 2l3l Plan İşlem Numaralı l/l000 ölçekli uygulama imar planında aynk nizam 3 kat,
ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre olan konut alanı, Yençok:9.00 m kitle nizam konut alanı,
Yençok:4.50 m ticalet alanı, orlaöğetiııl okul alanı, caıni alanı, park alanı, otopark alanl içerisinde kalınakta olan
taşınmazlar için; Emsal l.27 Yeıçok:42.00 m yapılanma şartı olan konut alanı, Yençok:6.50 m. (1 Kat) blok nizam
yapılanma şartll konut alanı, Yençok:8.50 m. (2 Kat) blok nizam yapılanma şartı olan konul alanı, E:2.00
Yençok:25.50m. yapılanma koşullu ilkokul alanı, E:2.00 Yençok:25.50ın. yapılanııa koşullu ortaokul alanı, E:2.00
Yençok: serbest yapılanma koşullu ibadet alanı, paık, otopark, regülatör alanı kullanımı getirilmesi amaçlı Teklif PİN
numaıast- 09297088 olan l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi içeren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
yazsı mecliste okunınuş olup, incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmiş; komisyonun yaplğı
inceleme neticesinde tanzim ettiği:

Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 836 ada 12, 15 ve 16 parseller ile 1513 ada 16, 17, 18 parsel nolu
taşınmazlar, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 ıarih ve 24 sayılı kararı ile onayh l/5000 ölçckli
nazım imar planrnda orta yoğunluklu gclişme konut alanı, eğitim alanı, ibadet alanı, park, yeşil alan, otopark alanr
içerisinde, yürürlükte otan UİP 2l3l Plan İşlem Numara[ı 1/l0O0 ölçekli uygulama imar planında alrık nizam 3 kat,
ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre olan konut alanı, Yençok:9.00 m kitle nizam konut alanı,
Yençok:4.50 m ticaret alanı, ortaöğetiın okul alanı, caıni alanı, park alanı, otopaık alanı içerisinde kalmakta olan
taşınmazlar için, Yençok:6.50 m. (1 Kat) blok nizanı yapılanma şarth konut alanı, E:2.00 Yençok:25.50m. yapılanma
koşullu ilkokul alanı, E:2,00 Yençok:25.50m. yapılanma koşullu ortaokul alanı, E:2.00 Yençok:serbest yapılanma
koşullu ibadet alanı, park, otopark, regülatör alanl kullanıml getifilmesi amaçlı Teklif PİN numarası- 09297088 olan
l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişiktiği talebinin uygun olduğu, Yençok:8.50 m. (2 Kat) blok nizam yapılanma

şarfi olan konut alanın ise Yençok:6.50 m, (l Kal) blok nizam yapılanma şartlı konut alanı , Emsal |.27 Y ençok:42.00
ıı yapılanına şartı olan konut alanın ise Eıısal 1.27 Yençok:36.50 m olacak şckilde tadilen onaylanınasının uygun
olduğuna dair rapor mecliste okunarak gereği düşünüldü;

Meclis İmar Komisyonu Raporu Neticesinde;
Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 836 ada 12, 15 ve 16 parsellcr ilc 1513 ada 16, 17, 18 parsel nolu

taşınmazlar, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin l1.01.20l8 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli
nazım imar planında orta yoğunluklu gelişme konut alanı, eğitim alanı, ibadet alanı, park, yeşil alan, otopark alanı
içerisinde, yürürlükte oüan UİP 213l Plan İşlem Nuınaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında aynk nizam 3 kat,
ön bahçe ınesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 ınetre olan koırut alanı, Ycnçok:9.00 m kitle nizam koırut alanl,
Yençok:4.50 m ticaret alanl, ortaöğretim okul alanı, cami alanı, park alanı, otopark alanı içerisinde kalmakta olan
taşınmazlar için, Yençok:6.50 m. (l Kat) blok nizam yapılanma şartlı konut alanı, E:2.00 Yençok:25.50m. yapılanma
koşullu ilkokul alanı, E:2.00 Yençok:25.50m. yapılanma koşullu ortaokul alanı, E:2.00 Yençok: serbest yapılanma
koşullu ibadet alanı, park, otopark, regülatör alanı kulIanımı getirilmesi amaçlı Teklif PİN numarası- 09297088 olan
l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin uygun olduğu, Yençok:8.50 m. (2 Kat) bIok nizam yapılann,ıa

şartı olan konut alanln i Yençok:6.50 ın. (l Kat) blok nizam yapılanma şartlı konut alanr, Emsal 1.27 Yençok:42,00
m yapılanma şartü ol nut alanın ise Emsal 1.27 Yençok:36.50 m olacak şekilde tadilen onaylanmasına toplantıya
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