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ANTALYA ALANYA BELEDİYESİ
ARKEOLOJİK SİT VE ETKİLEME GEÇİŞ ALANI
239 ADA 27 PARSEL KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI
PAFTA NO: 20-L MEVCUT PLAN

ŞEKERHANE MAHALLESİ ETKİLEME GEÇİŞ ALANINDA 
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
AÇIKLAMA NOTU: Koruma Bölge Kurulu’nca onanlı Kadıpaşa Mah. arkeolojik sit ve 
etkileme geçiş alanı koruma amaçlı nazım imar planında 239 ada 27 parselde 
önceki plan donatı alanı standartlarının altına düşülmeksizin sehven yapılan 
hatanın giderilmesi amacıyla yeşil alanın konut alanına dönüştürülmesi 
istenilmektedir.

ÖLÇEK: 1/5000

ÖNERİ PLAN

GÖSTERİM

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI

YÜKSEK YOĞUNLUKLU MESKUN KONUT ALANI 
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Atatürk Cad. ALANYA

ilgi : 13.08.2015 tarih ve 25854 sayı ile Belediyemiz kayıtlarına giren dilekçeniz.

İlgi dilekçeniz ile maliklerinden olduğunuz Antalya İli, Alanya İlçesi, Şekerhane Mahallesi, 
239 ada, 27 parselde hazırlatacak olduğunuz 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına esas olmak 
üzere koruma kurulunun 27.12.2013 tarih ve 2321 sayılı kararı doğrultusunda Belediyemiz 
göüşünün oluşturularak Antalya Biiyükşehir Belediyesi'ne sunulmak üzere tarafınıza verilmesi talep 
edilmektedir.

Yaptığımız incelemeler sonucunda;
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2013 tarih ve 2321 sayılı kararı 

ile Antalya İli, Alanya İlçesi Kadıpaşa Mahallesi I.- II.- III. Derece Arkeolojik Sit Alanım Etkileme 
Geçiş Alam'nda yer alan özel mülkiyetteki 239 ada 27 parsele yönelik olarak hazırlanan plan 
değişikliği görüşülmüş ve talep edilen düzenleme ile ilgili bölgeye gelecek nüfusun ihtiyacı olan 
sosyal ve teknik altyapının nasıl karşılanacağına yönelik Alanya Belediye Başkanlığı’nın görüşünün 
bildirilmediği anlaşıldığından uygun bulunmadığı bildirilmiştir.

Plan değişikliği teklifine konu taşınmazı da kapsayan ilk nazım ve uygulama imar planları 
1984 tarihinde bölge henüz sit alanı ilan edilmeden önce onaylanmış olup, sit kararının alındığı 
01.06.2010 tarihine kadar devam etmiştir.

Bölgenin 01.06.2010 tarih ve 4168 sayılı koruma kurulu kararı ile arkeolojik sit alanı ilan 
edilmesinden sonra planın uygulaması durdurulmuş, koruma amaçlı nazım ve uygulama imar 
planları hazırlanmıştır. Bu aşamada önceden tespit edilmeyen etkileme geçiş alanı da tespit edilerek 
hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planları koruma bölge kurulunun 26.12.2011 
tarih ve 246 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.

Arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde 1984 yılında onanan ilk imar planları ile 2011 yılında 
koruma kurulunca uygun bulunan koruma amaçlı imar planlarına göre oluşan alan dağılımları 
aşağıdaki tabloda görülmektedir.
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MEVCUT İMAR PLANI VE KORUMA İMAR PLANI ALAN DAĞILIMI 
KARŞILAŞTIRMASI

Öngörülen Fonksiyon Biçimi
Uygulanmakta Olan 
İmar Planı Kararları
(m2)

Koruma Amaçlı İmar 
Planı Kararları (m2)

1.40 Emsalli Konut Alanları 23198 60181
1.75 Emsalli Konut Alanları 50670 10587
Konut Alanları Toplamı 73868 70768
Ticaret Alanları 1445 1445
Dini Tesis Alanları 71 117
İlköğretim Tesis Alanları 2156 2258
Trafo Merkezleri 132 182
Aktif Yeşil Alanlar 4177 5348
Pasif Yeşil Alanlar 501
Kamu Kullanımı Maksatlı Fonksiyon 
Önerilen Yapılar 151

Tescilli Yapılar 479 479
Tescilli Yapı Bahçesi 471 489
Arkeolojik Açık Hava Parkı Alanı 9965 14214
Bisiklet Yolları ve Park Yerleri 3546
Yaya ve Trafik Yolları, Meydan ve 
Otoparklar 44749 38015

Toplam 137513 137513

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere 1984 yılında yapılarak 2010 yılma kadar uygulaması 
devam eden imar planına göre 1.40 emsalli 23198 m2 alanda 32477 m2, 1.75 emsalli 50670 m2 
alanda ise 88673 m2 olmak üzere toplamda 121150 m2 konut amaçlı inşaat alanı oluşumu söz 
konusudur. Bölgede yaşayan ortalama hane büyüklüğünün 100 m2 olarak kabul edilmesi halinde 
1211.5 adet hane oluşumu mümkündür. Bu durumda ortalama ile büyüklüğünün 3.5 kişi olarak 
kabulü durumunda planın alabileceği potansiyel nüfus 4240 kişi dolaylarındadır.
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Bölgenin arkeolojik sit alanı ilanından sonra belediyemizce yaptırılan koruma amaçlı nazım 
ve uygulama imar planlarına göre ise 1.40 emsalli 60181 m2 alanda 84253 m2, 1.75 emsalli 10587 
m2 alanda ise 18527 m2 olmak üzere toplamda 102780 m2 konut amaçlı inşaat alanı oluşumu söz 
konusu olmaktadır. Yine aynı kabullerden yola çıkılırsa (100 m2 hane büyüklüğü, 3.5 kişi aile 
büyüklüğü) 1027.8 hane ve 3597 kişi nüfus ortaya çıkmaktadır.

Bu durumda 1984 onaylı planda 4240 kişi olan planın emebileceği potansiyel nüfus, 2011 
yılında onaylanan koruma amaçlı imar planında 3597 kişiye düşmüş, toplamda nüfus yoğunluğunda 
643 kişilik azalma sağlanmıştır.

Koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı hazırlanırken plan değişikliği teklifine konu 
özel mülkiyetteki 239 ada 27 parselin bulunduğu 1984 yılında onanlı ilk imar planında konut alanı 
içerisinde yer almasına rağmen (parsel içerisinde mevcutta yapı bulunmaktadır.) 2011 yılında onanlı 
koruma amaçlı imar planlarında sehven park alanı olarak planlanmıştır.

Yapımı talep edilen plan değişikliği ile sehven yapılan bu hatanın giderilmesi hedeflenmekte 
olup, kaldırılması talep edilen park alanı büyüklüğü 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik 
teklifine göre yaklaşık 206 m2’dir. Önerilen plan değişikliğinde kaldırılan park alamna karşılık 
oluşturulan blok nizam konut alanının ise taban oturumu yaklaşık 92 m2 olmak üzere 5 kat 
toplamında 460 m2,dir.

239 ada 27 parselde talep edilen değişiklik ile koruma amaçlı uygulama imar planı 
bütünündeki park alanı miktarı 5348 m2’den 5142 m2,ye düşmektedir. Aynı kapsamda konut amaçlı 
kullanılacak inşaat alanı miktarı ise 460 m2 artarakl02780 m2’den, 103240 m2,ye çıkmaktadır. 
Koruma amaçlı uygulama imar planı bütünündeki potansiyel nüfus ise yaklaşık 16 kişi artarak 3597 
kişiden 3613 kişiye ulaşmaktadır.

1984 yılında onanlı ilk imar planında aynı bölge içerisinde öngörülen emsallerle oluşacak 
potansiyel nüfusun 4240 kişi, park alanı miktarının ise 4177 m2 olduğu düşünüldüğünde talep edilen 
plan değişikliği ile her ne kadar koruma amaçlı imar planına göre konut alanında artış, park alanında 
azalış olsa da, 1984 yılında onanlı kent bütününe yönelik imar planına göre bölgede yaşayacak 
nüfus yoğunluğunun azaldığı ve sosyal ve teknik altyapı alanlarının ise arttığı görülmektedir.

Sonuç olarak 239 ada 27 parselde talep edilen plan değişikliği sonucunda 2011 yılında onanan 
koruma amaçlı imar planına göre yaklaşık 16 kişilik bir nüfus artışı oluşmaktadır. Ancak bütüncül 
hesaplamaların yapıldığı 1984 yılında onanlı imar planlarına göre nüfus yoğunluğunda yapılan plan 
değişikliğine rağmen yaklaşık azalma söz konusudur. Ayrıca söz konusu parselde talep edilen 
değişiklik 1984 yılında onaylı ilk imar planından bu yana var olan bir parkın kaldırılması şeklinde 
değil, 2011 yılında koruma amaçlı imar planı yapılırken 1984 planlarında konut alanı olan plan 
kararının sehven park alanı olarak belirlenmesi ile oluşan bir mağduriyetin giderilmesi olarak
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değerlendirilmesi gerekmektedir. 1984 onaylı imar planı, 2011 Onaylı Koruma amaçlı imar planı ve 
Plan değişikliğisonucu oluşacak park alanı, toplam inşaat alanı büyüklükleri ile potansiyel nüfus 
aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Park alanları 
Toplam İnşaat Alanları 
Potansiye Nüfus

1984 Onaylı İmar Planı

4177 m2 
121150 m2 
4240 Kişi

2011 Onaylı 
K.A.İ.P. ' 
5348 m2 
102780 m2 
3597 Kişi

Plan Değişikliği

5142 m2 
103240 m2 
3613 Kişi

Bilgilerinize rica ederim.
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR - ALANYA BELEDİYESİ 
ŞEKERHANE MAHALLESİ 239 ADA 27 NUMARALI PARSEL 

KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Koruma amaçlı nazım imar planı değişiklik teklifine konu bölge Antalya ili, Alanya ilçesi, Şekerhane 

Mahallesi, 027-C-25-B-2-B no’lu paftada yer alan, tapuda 239 ada 27 parsel numarası ile tescilli taşınmazı 
kapsamaktadır. Parselin tapu kayıtlarına göre büyüklüğü 324 m2,dir. Plan değişikliği teklifine konu parsel Antalya 
Kültür Varlıklarını Korama Bölge Kurulu’nun 26.12.2011 tarih ve 246 sayılı karan ile onanan Kadıpaşa Mahallesi I., 
II., III., derece Arkeolojik Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı sınırlan içerisinde, 
etkileme geçiş alanında yer almaktadır.

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

2. PLANLAMA SÜRECİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Plan değişikliğine konu taşmmazı da kapsayan ilk nazım ve uygulama imar planı çalışması 1/5000 ölçekte 

Alanya Nazım imar plam ve 1/1000 ölçekte Alanya Uygulama İmar Planı adı altında 1984 yılında dönemin İmar ve 
iskan Bakanlığı’nca yapılmıştır. O dönemde yapılan nazım imar planında taşınmazın batı kısmında 12 metre 
genişliğinde trafik yolu oluşturularak konut kullanım karan getirilmiştir. Aynı dönemde yapılan uygulama imar 
plamnda ise nazım plan ile öngörülen trafik yolu ve konut karan korunmuştur.

Şekil 2. 1984 Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam

l-KEYKUBAT' \ \  SHBBESTŞEHtRdLİKBÜROSU Sayfa 1



Dönemin İmar ve iskan Bakanlığı’nca hazırlanarak 1984 yılında onanan ilk imar planları bölge henüz 
arkeolojik sit alanı ilan edilmeden önce yapılmış olup, bu planların uygulaması sit kararının alındığı tarih itibarıyla sit 
derecesine göre devam etmiş, son olarak 01.06.2010 tarihinde sit derecesi I, II, III olarak tescil edildikten sonra I. Ve
II. Derece arkeolojik sit alanı sınırlan içerisindeki uygulamalar durdurularak koruma amaçlı nazım ve uygulama imar 
planı yapım çalışmalarına başlanmıştır. Etkileme geçiş alanı sınırı da tespit edilerek hazırlanan koruma amaçlı nazım 
ve uygulama imar planlan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.12.2011 tarih ve 246 sayılı 
karan ile onanmıştır. İlk planlamanın yapıldığı 1984 yılı ile Konuna amaçlı imar planlarının onandığı 2011 yılı 
arasında imar planlarında belediyesince çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Koruma amaçlı imar planı yapımı öncesinde 
geçerli olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşağıda görülmektedir. Bu plana göre taşınmazın batısındaki trafik 
yolu 10 metre genişliğinde korunmuş, doğusundaki sulama kanalı ise yaya yolu olarak plan üzerinde tanımlanmıştır. 
Ancak sulama kanalı nedeniyle oluşturulan yaya yolunun batı kısmında kalan plan değişikliğine konu 239 ada 27 
numaralı taşınmaz için plan karan belirlenmediği görülmektedir. 1984 onanlı ilk imar planlarının incelenmesi 
neticesinde taşınmazın konut alanı olduğu anlaşılabilmededir.

Şekil 4.

Bölgenin sit sınırlanmn 2010 yılında kesinleşmesinin ardından belediyesince koruma amaçlı nazım ve 
uygulama imar planı yapım çalışmalanna başlanmış ve hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planları Kadıpaşa Mahallesi Arkeolojik Sit ve Etkileme Geçiş alanı Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar 
Plam adı altında koruma bölge kurulu tarafından alman 26.12.2011 tarih ve 246 sayılı karar ile onanarak mevcut 
halini almıştır.

2011 yılında koruma amaçlı imar planlan yapılmadan önce geçerli olan son plan örneği



Şekil 5. Halen yürürlükte olan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı

Şekil 6. Halen yürürlükte olan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı

Koruma kurulu tarafından onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişiklik teklifine konu parselin 
bulunduğu bölge park ve otopark alanı olarak belirlenmiş, önceden onaylı plandan gelen 10 metrelik yol kısmen 
trafik (otopark ile sonlanan) kısmen yaya yolu olarak korunmuştur. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise nazım 
plan kararlarına ek olarak taşınmazın güneyinde trafo alanı planlanmıştır. Koruma amaçlı nazım imar planı onama 
sınırlan içerisinde önceki plana oranla yapılaşma yoğunluğu düşürülmüş, 1. Ve 2. Derece arkeolojik sit alanları için 
ilke kararlan çerçevesinde plan kararlan üretilmiştir. 3. Derece arkeolojik sit ve etkileme geçiş alanında ise önceki 
plan esas alınarak düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda 2011 yılına kadar uygulanmakta olan imar planı ile 2011 
yılında yapılan koruma amaçlı imar planı arazi kullanım kararlan (koruma kurulu tarafınca onanlı plan açıklama 
raporundan alıntıdır.) ve nüfus projeksiyonlan kıyaslaması şu şekilde gerçekleşmektedir.



ÖNCEKİ İMAR PLANI VE KORUMA İMAR PLANI ALAN DAĞILIMI KARŞILAŞTIRMASI

Öngörülen Fonksiyon Biçimi Uygulanmakta Olan İmar 
Planı Kararlan (m2)

Koruma Amaçlı İmar Planı 
Kararları (m2)

1.40 Emsalli Konut Alanları 23198 60181

1.75 Emsalli Konut Alanları 50670 10587
Konut Alanları Toplamı 73868 70768
Ticaret Alanları 1445 1445
Dini Tesis Alanları 71 117
İlköğretim Tesis Alanları 2156 2258
Trafo Merkezleri 132 182
Aktif Yeşil Alanlar 4177 5348
Pasif Yeşil Alanlar 501
Kamu Kullanımı Maksatlı Fonksiyon Önerilen Yapılar 151
Tescilli Yapılar 479 479
Tescilli Yapı Bahçesi 471 489
Arkeolojik Açık Hava Parkı Alanı 9965 14214
Bisiklet Yolları ve Park Yerleri 3546

Yaya ve Trafik Yolları, Meydan ve Otoparklar 44749 38015

Toplam 137513 137513
Şekil 7. Önceki imar plam ve koruma amaçlı imar planı alan dağılımı karşılaştırması (onaylı plan raporundan)

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere 1984 yılında yapılarak 2011 yılma kadar değişikliklere uğrayarak 
uygulaması devam eden imar planına göre 1.40 emsalli 23198 m2 alanda 32477 m2, 1.75 emsalli 50670 m2 alanda ise 
88673 m2 olmak üzere toplamda 121150 m2 konut amaçlı inşaat alanı oluşumu söz konusudur. Bölgedeki ortalama 
hane büyüklüğünün 100 m2 olarak kabul edilmesi halinde 1211.5 adet hane oluşumu mümkündür. Bu durumda 
ortalama ile büyüklüğünün 3.5 kişi olarak kabulü durumunda plamn barındırabileceği potansiyel nüfus 4240 kişi 
olarak gerçekleşmektedir.

Bölgenin arkeolojik sit alanı ilanından soma yaptırılan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarma 
göre ise 1.40 emsalli 60181 m2 alanda 84253 m2, 1.75 emsalli 10587 m2 alanda ise 18527 m2 olmak üzere toplamda 
102780 m2 konut amaçlı inşaat alanı oluşumu söz konusu olmaktadır. Yine aynı kabullerden yola çıkılırsa (100 m2 
hane büyüklüğü, 3.5 kişi aile büyüklüğü) 1027.8 hane ve 3597 kişi nüfus gerçekleşmektedir. Bu durumda 2011 yılına 
kadar uygulanan imar planında 4240 kişi olarak gerçekleşen potansiyel nüfus, 2011 yılında onaylanan koruma amaçlı 
imar plamnda 3597 kişiye düşmüş, toplamda koruma alanı bütünündeki nüfusta yaklaşık 643 kişilik azalma 
sağlanmıştır.

Koruma amaçlı nazım ve uygulama imar plam hazırlanırken plan değişikliği teklifine konu özel mülkiyetteki 
239 ada 27 parsel 1984 yılında İmar ve İskan Bakanlığınca onanlı ilk imar planında konut alanı içerisinde yer 
almasma rağmen (parsel içerisinde mevcutta yapı bulunmaktadır.) daha sonra sulama kanalı nedeniyle değişikliğe 
uğrayan ve 2011 yılına kadar geçerli olan son planda tanımsız olarak kalmıştır. 2011 yılında koruma amaçlı nazım ve 
uygulama imar planlan hazırlanırken 1984 onanlı ilk imar planlarında belirlenen konut alanı karan 
sorgulanmadığından tanımsız olan bölge (içinde yer alan yapı dikkate alınmaksızın) form olarak imar parseli 
yapımına uygun olmadığmdan park alanı olarak değerlendirilerek sehven park ve otopark alanı olarak plan kararı 
getirilmiştir. Bu durumun parsel maliki tarafından tespit edilmesinden soma yapılan maddi hata fark edilerek plan 
değişiklik teklifi hazırlanmış ve koruma kuruluna sunulmuştur. Ancak Antalya Kültür Varlıklanm Koruma Bölge 
kurulu almış olduğu 27.12.2013 tarih, 2321 sayılı karannda talep edilen plan değişikliğinin o dönemde geçeli olan 
plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27. Maddesinde yer alan hususlar doğrultusunda bölgeye gelecek 
nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapının nasıl karşılanacağına yönelik Alanya Belediyesi görüşü 
olmadığmdan uygun bulmamış, yönetmelikte belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanması halinde yeniden 
değerlendirileceği bildirilmiştir.

Koruma kurulu karan gereği plan değişiklik teklifi yeniden analiz edilmiştir. Teklif 1/000 ölçekli plan 
değişikliği esas alınırsa sehven yapılan hatanın giderilmesi amacıyla kaldınlması talep edilen park alanı miktan 206 
m2’dir. (Trafo haricinde kalan alan) Yerine oluşturulan konut alanının toplam büyüklüğü ise 92m2 x 5 kat olmak 
üzere 460 m2’dir.
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Teklif nazım ve uygulama imar planı değişikliği taslağında bölge genelindeki plan kararlan ile uyumlu 
olarak blok nizam 5 kat, 92 m2 taban alanı oturumlu konut karan getirilmektedir. Alanya imar planında sıklıkla 
kullanılan blok nizam uygulamasında genel uygulamadan farklı olarak parselin plan üzerinde tanımlı blok taban alanı 
dışında kalan kısmının tamamımn yol ve meydan olarak kamuya terkim söz konusu olmaktadır. Uygulama imar planı 
değişikliği taslağında da görüldüğü üzere öngörülen blok taban alanı otunımu 92 m2 olup, parsel büyüklüğüne 
oranlandığında TAKS değeri 0.28 olarak gerekleşmektedir ki, plan genelindeki 0.35 TAKS değerinin altında 
kalmaktadır. 239 ada 27 parselde talep edilen değişiklik ile koruma amaçlı uygulama imar planı bütünündeki park 
alanı miktan 5348 m2’den 5142 m2’ye düşmektedir. Aynı kapsamda konut amaçlı kullanılacak inşaat alanı miktan ise 
460 m2 artarak 102780 m2,den, 103240 m2’ye çıkmaktadır. Önerilen plan değişikliği sonucunda koruma amaçlı 
uygulama imar planı bütünündeki potansiyel nüfus ise yaklaşık 16 kişi artarak 3597 kişiden 3613 kişiye ulaşmaktadır. 
1984 yılında onanlı ilk uygulama imar plamnda aynı bölge içerisinde öngörülen emsallerle oluşacak potansiyel 
nüfusun 4240 kişi, park alanı miktarının ise 4177 m2 olduğu esas alındığında talep edilen plan değişikliği ile her ne 
kadar koruma amaçlı imar planına göre konut alanında artış, park alanında azalış olsa da, 1984 yılında onanlı kent 
bütününe yönelik hazırlanmış olan imar planına göre bölgede yaşayacak nüfus yoğunluğunun azaldığı ve sosyal ve 
teknik altyapı alanlarının ise arttığı görülmektedir.

3. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
239 ada 27 parselde talep edilen plan değişikliği ile 1984 yılında onaylanmış olan ilk imar planından 

kaynaklanan bir hakkın parsel malikine geri verilmesi ve idare tarafından sehven yapılan hatanın giderilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu nedenle değişiklik talebi bir parkın kaldınlarak konut alanına dönüştürülmesi şeklinde değil, 
2011 yılında koruma amaçlı imar planı yapılırken, 1984 planlaruıda konut alam olan plan kararının sehven park alanı 
olarak belirlenmesi ile oluşan bir mağduriyetin giderilmesi şeklinde değerlendirilmelidir. Kaldı ki plan değişikliği 
teklifi koruma bölge kurulunun 27.12.2013 tarih, 2321 sayılı karan doğrultusunda o dönemde geçerli olan plan 
yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27. Maddesinde yer alan hususlar esas alınarak incelense dahi, talep edilen 
nazım imar planı değişikliği sonucunda oluşan alan dağılımının, 1984 onaylı imar plam alan dağılımına göre daha 
fazla sosyal ve teknik donatı alam, daha az konut alam içerdiği görülmektedir.

4. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Plan değişikliğine konu taşınmazda iki katlı yığma nitelikte konut maksatlı kullanılan bir yapı bulunmaktadır. 

Çevresi tamamıyla yapılaşmış durumda olup, batıda trafik yolu, doğuda ise sulama kanalı ile çevrilidir. Parsel doğu 
kısmından geçen sulama kanalı nedeniyle ikiye bölünmüştür.

___ı___

I------- (

!_____1__

Şekil 8. Kadastral Durum

5. PLANLAMA KARARLARI
Yukandaki gerekçeler doğrultusunda hazırlanan teklif nazım imar plam değişikliği ile onaylı koruma amaçlı 

nazım imar plamnda sehven park alanı olarak belirlenen plan karan, yüksek yoğunluklu konut alanı olarak 
değiştirilmektedir. Ulaşım sistemi ve diğer hususlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.
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Şekil 9. 1/5000 
Ölçekli Plan 

D
eğişikliği Teklifi

ANTALYA ALANYA BELEDİYESİ
ARKEOLOJİK SİT VE ETKİLEME GEÇİŞ ALANI 
239 ADA 27 PARSEL KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI 
PAFTA NO: 20-L MEVCUT PLAN

d AZI M İMAR PLANI
AÇIKLAMA NOTU: Koruma Bölge Kurulunca oranlı Kadıpaga Mah. arkeolojik sit ve 
etkîeme geçiş alanı Koruma amaçlı nazım imar planında 239 ada 27 parselde 
önceki plan donatı alanı standartlarının altına duşu İm ekerin sehven yap i.w  
halanın gidenime® amacıyla yeşil alanın konul alanına dönüştörtil'nesi 
islen Sinekledir

ÖLÇEK: 1/5000

ÖNERİ PLAN

GÖSTERİM

j  PLAN D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ  ONAMA SINIRI 

| H  YÜKSEK YOĞUNLUKLU MESKUN KONUT ALANI 

f e = l  KENTİÇİTRAFİK YOLLARI



ALANYA BELEDİYESİ
KADIPAŞA MAHALLESİ ARKEOLOJİK SİT VE ETKİLEME GEÇİŞ ALANI 
KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI

ADA/PARSEL NO:239/27

PAFTA N0:0-27-C-25-B-2-B MEVCUT PLAN

ŞEKERHANE M AH. KOR UMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

AÇIKLAMA NOTU: Koruma Bölge Kurulıı'rtca onardı Kadıpaşa Mah. arkeolojik sit ve 
etkileme geçiş alanı koruma amaçlı nazım imar planında 239 ada 27 parselde 
önceki plan donatı alanı standartlarının altına düşülmeksizin sehven yapılan 
hatanın giderilmesi amacıyla yeşil alanm konut alanına dönüştürülmesi 
istenilmektedir.

4
ÖLÇEK. 1/1000

ÖNERİ PLAN

"o
u  2  

*• o  X

GÖSTERİM

E 3  PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI

------ 1 MÜLKİYET SINIRI
—  YAPILAŞMA NİZAMI (S l.B lO K j

—  KAT ADEDİ { 6 KAT)

PLAN NOTLARI
* Antalya Küttur Varlıklarını Koruma Bölge Kurulucun 28.12.2011 tarih 
ve 246 sayılı kararı İle onanan Kadıpaşa Mahallesi Arkeolojik Sit 
vw Etkileme Geçiş Alanı’na ait koruma amaçlı 1/1OOC ölçekli uygulama 
imar planı hukUmieri geçeridir.


