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Konu : Muratpaşa İlçesi, Kırcami Bölgesi 1/5000 NİP.plan raporu değ. itiraz hak.

BAŞKANLIK MAKAMINA

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
08.12.2015 tarih ve 1092 sayılı kararı ile onaylanan Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, 
Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan 
mahallelerinin bir kısmını içeren alanda hazırlanan Kırcami Bölgesi 1/5.000 ölçekli nazım imar 
planı revizyonu plan açıklama raporunun 5.5. Ulaşım Kararları bölümünde (19.sayfa, 
3.paragraf) yer alan “Doğu-Batı güzergahında ise 70 metre kesite sahip bir prestij aksı-simgesel 
aks düzenlenmiştir. Bu yolda gidiş ve dönüş olmak üzere 7’şer metrelik araç izi belirlenmiş olup 
kaldırımlar 10 metredir. Refüj ise 36 metre olarak planlanmıştır.” ifadesinin “Doğu-Batı 
güzergahında ise 70 metre kesite sahip bir prestij aksı-simgesel aks düzenlenmiştir. Bu yolda 
gidiş ve dönüş olmak üzere 7’şer metrelik araç izi belirlenmiş olup kaldırımlar 8 metredir. Refüj 
(Park***) ise 40 metre olarak planlanmıştır.” olarak düzeltme yapılmasına ilişkin konuya askı 
süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim.
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Konu : D o ğ u y la  Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan Mahallelerinin Tamam. 

n L ™  Bölgesi 1/5.000 ölçekli

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

im ar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığ ına

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2016 gün ve 1306 sayıl, kararı ile onaylanan Muratoasa 
Belediyesi sınırlan içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.12.2015 tarih ve 1092 sayılı k a ra Î  ile 
onaylanan Doguyaka, T^cpçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, K ı r c i T  Alan Z h a n d S n L  

™ Çağlayan Mahallelermm bir kısmını içeren alanda hazırlanan Kırcami Bölgesi 1/5 000 ölçekli 
P*“  açıklama raporunun 5.5. Ulaşım Kararları bölümünde (19.sayfa, 3.paragraf) yer 

ffiH- guzergahmda ise 70 metre kesite sahip bir prestij aksı -  simgesel aks düzenlenmiştir Bu yolda
g dış ve donuş o lm ^  üzere 7 şer metrelik araç izi belirlenmiş olup kaldırımlar 10 metredir Refui ise 36 L t r e  
olarak planlanmıştır.” ıfadesmin “Doğu-Bat, güzergahında ise 70 metre kesite sahip bir p r e s t ifS ^ lZ g e se T  a S
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İlgili plan değişikliği tarafımızca incelenmiş olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Plan notu d e ğ iş liğ in d e  yapılan en önemli değişiklik Reföj alanm, Refüj(Park*^*) seklinde

değişik"“ nn:SSr:̂ ^^ o '- y -  ^m li

tarifi “Refüj: Taşıt yollanm  veya yol bölümlerim  birbirinden ayıran, b ir taraftak i
taşıtların dıger ta ra fa  geçmesini engelleyen ve düzenleyen karayolu yapısı veya trafik  tertibatı ”  olarak

ahn» ’'"önetmeliğine göre; “İmar plam ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate
"I”  T "  ağaçlandırma ve bitkilendirme i ç t

yeterli dermhkte toprak o r te u  olması ve standartlan sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve ow n
anı, umumi hela, 1 katı, h-4,50 ra.’yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03’ü geçmemek sökülüp takılaM ir

malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergole, kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi sporcu
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Park alanlarının iki yol arasında düzenlenmesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliği ile %3 emsal 
yapılaşma hakkı bulunan park alanlarında yapılacak yapılaşmanm yaratacağı görsel algılama kaybından 
kaynaklanacak trafik kaza riski oluşturması açısmdan uygun konumlandırma olmadığı açıktu".

Yine böyle bir kullanım kararmm önünün açılması refuj alanlarmm aktif yeşil alan olarak değerlendirilmesi, 
gerçek anlamda kentlinin kullanımma yönelik sosyal alt yapı olan aktif yeşil alanlarm kent planlarında 
standartlarmm düşürülmesine neden olacaktır.

Plan notuyla yapılmak istenilen açıkça pasif yeşil alan kapsammdaki bir alanın aktif yeşil alan hesabı 
içerisine sokulmak istenmesidir. Bu da açıkça yasaya ve planlama tekniğine aykırıdır.

Bu değişikliğin yapılmasının asıl amacı planlama genelinde sağlanamayan kişi başma düşen aktif yeşil alan 
miktarmm yükseltilmesi olduğu aşikardır. Fakat bu yukarıda da belirtildiği üzere yasal olarak mümkün 
görünmemekle birlikte teknik olarak da büyük sakmcalan vardır.

Bu nedenle, yapılan plan notu değişikliğinde Reftij tanımlamasmm aynı şekilde kalması ve Refüj(Park***) 
tanımlamasının kaldırılması gerekmekte olup, itirazımızın yasal süreler içerisinde cevap verilmesi konusunda 
gereğini arz ederim.

Saygılanmla,

fiftpIyâ Şüb^ Sttöfcterier
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