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                   Planlama Şube Müdürlüğü 

 
       

TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU 
 

 
Belediye : Demre Belediyesi  
Mahalle : Beymelek Mahallesi 
Ada/Parsel : Kıyı Kenar Çizgisi  
Ölçek : 1/1000 
 
Demre Belediye Meclisinin 07.07.2021 tarihli ve 37 nolu kararı ile uygun bulunan, Beymelek 
Mahallesi kıyı kesiminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16.03.2021 tarihli kıyı kenar çizgisi 
tespiti doğrultusunda değişen kıyı kenar çizgisinin imar planına işlenmesi ve çevre kullanım 
kararlarının düzenlenmesine ilişkin yaklaşık 30 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarihli toplantısında önerge 
verilip, gündemin 100. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale 
edilmiştir. 
           Planlama alanı yürürlükte bulunan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret-
Turizm-Konut Alanları (TİCTK) ve Günübirlik Tesis Alanları olarak planlıdır. 

Plan Açıklama Raporuna göre; Beymelek Mahallesi kıyı kesiminde, kıyı kenar çigisi 
tespitlerinin 1996, 1997 ve 1998 yıllarına dayandığı, 2008 yılında kısmi bir iptal ve yeni tespit 
yapıldığı, ardından istinafa gidildiği, sonuç olarak 2020 tarihli mahkeme kararı ile kıyı kenar 
çizgisinin karara bağlandığı ve tüm bu sürecin sonunda kesinleşen kıyı kenar çizgisinin Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 16.03.2021 tarihinde 
aktarımının yapıldığı belirtilmektedir. Söz konusu kıyı kenar çizgisinin yer aldığı 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planının kıyı kesiminde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili 
Yönetmelikleri kapsamında değişiklikler yapılması gerektiğinden; kıyı kenar çizgisinin 1 inci 
50 m ve 2 nci 50 m’de 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Daha önce yolun güneyinden geçen kıyı kenar çizgisine göre düzenlenen planlar, kıyı 
kenar çizgisinin yolun ortasından geçmesi sebebiyle yolun kuzeyinde 1 inci 50 m’lik kısım 
Yeşil Alan, 2 nci  50 m’lik kısım ise Günübirlik Alanlar olarak düzenlenmiştir.  

Planlama alanına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarihli ve 
340 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği bulunmaktadır. 

Takdir Büyükşehir Belediye Meclisinindir. 
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