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BAŞKANLIK MAKAMINA

Muratpaşa Belediyesi Güzel oba Mahallesi sınırları içerisinde, 6732 ada 1 ve2 parseller ve 
çevresinde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çocuk bahçesinde düzenleme yapılmasına 
ilişkin hazırlanan 1/5000 ö l ^ l i  Koruma Amaçlı Nazım İma* Ranı değişikliğinin incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M edişine havalesini arz ederim.

e-imzalıdır 
Hüsamettin ELMAS 

İnnar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

Ek:
-1/5000 öl çekli NİP.
- Açıklama raporu.

Uygun görüşle arz ederim.
31.01.2017 
e-imzalıdır 

BedrullahERÇİN 
Genel Sekreter Yardımcısı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE 
31.01.2017 
e-imzalıdır 
Birol EKİCİ 
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_____ ___ YüksekajanMah.AdnanMenderesBulvartNo:20Murap^ANTALYA Bilgi için: HÜLYA CALLAK - Şehir R a ıaa
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ANTALYA İLİ, (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ), MURATPAŞA BELEDİYESİ,
KONU; GÜZELOBA MAHALLESİ, 6732 ADA 01, 02 PARSELLER 1/5.000 ÖLÇEKLİ 
ÎMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Güzeloba mahallesi sınırları içerisinde bulunan 18N imar 

planı paftasına giren 6732 ada 01, 02 Parseller konut alanında kalmaktadır. Plan 
değişikliğine konu olan alan 2924 m2 büyüklüğün de olup bunun 478 m2 si hâzineye aittir. 
Konut alanının nakledildiği tescil harici alanın büyüklüğü ise 2846 m2 olup 400 m2 si hazine 
adına tescil edilecektir.

2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Güzeloba mahallesi 2273 ve 2275 nolu sokaklar üzerinde 

gerçekleştirilen kazı ve sondaj sonucunda b ir takım  kalıntıların bulunduğu, bu kalıntıların 
6732 ada 1 parsel ile b ir kısım 2 nolu parsel sınırları İçerisine girdiği tespit edilm iştir, (ek-1)
22.12.2015 tarih li toplantıda 4422 sayı ile söz konusu parselin ve yakın çevresinin 1
derece arkeolojik s it alanı olarak tescil edilmesine karar verilm iştir.

Bu durumda konut alanında kalan parsel m alikleri, parsellerinde yapı
yapamamaktadırlar.

Aynı tarih ve kararda Kültür ve turizm  Bakanlığı A.K.V. K. Bölge Kurulu 6732 ada 1 
nolu parselin daha önceden yapılaşmaya açık b ir alan olması nedeniyle mağduriyetlerin 
önlenmesi için söz konusu s it alanı ve çevresini içeren imar planı değişikliğinin
hazırlanmasını istem iştir.(ek-2)

2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma kanununun 
maddelerinde bu aktarım ların yapılabileceği açıkça belirtilm ektedir, (ek-3)

5884-3 b ve c

Buna göre 6732 ada 1 parsel ile 2 nolu parseldeki yapılaşmaya açık konut kullanım 
hakları ile b irlikte hemen batı bitişiğinde ki alanaa ktanlmasına karar verilm iştir.



2.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Plan çalışması yapılan parseller im ar uygulaması sonucu oluşmuş b ir parsel olup 

içerisinde hiçbir yapı bulunmamaktadır. Konut parselinin taşındığı alan ise kamuya terk 
edilm iş b ir alan olup parsel numarası bulunmayan tescil haricidir.

4.PLANLAMA KARARLARI

Hazırlanan plan değişikliği İle 67321 ada 1 parsel (2446m2) ile 2 parselde ki (400m 2) konut 
kullanımı, büyüklijk  ve yapılaşma hakları hiç değiştirilmeden hemen batı b itişiğinde ki kamu 
alanına aktarılarak takas imkanı ge tirilm iştir. Bu konuda Antalya Valiliği Deftardarlık Milli 
Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü' nün 06.01.2017 tarih ve 816 sayı 
ile uygun görüşü alınmıştır.
6732 ada 1 parsel ile 2 nolu parselin b ir kısmı(339 m2) ise 1.derece arkeolojik sit alanı 
karan plan üzerine işlenmiş burası yeşil alan haline getirilm iştir. 6732 ada 2 parselin s it sınırı 
dışında kalan 139 m2 lik  bölümü yapılaşmaya uygun hale gelmesi amacıyla yeşil alana ilave 
edilm iştir.
Hâzineye a it 2 nolu parselin kamuya terki yapılan 478 m2 lik alanın 78 m2 si yol düzeltmesi 
ile kazanılırken geri kalan alan(400 m2) tescil harici alandan yer gösterilm iştir.



5. PLAN NOTU
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