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Planlama Şube Müdürlüğü

Sayı : 90852262-301.03- C^/10/2015
Konu: Aksu 5 ada 7 ve 8 parseller UİP değ.

BAŞKANLIK MAKAMINA

Aksu Belediye Meclisi’nin 02.09.2015 tarih ve 103 sayılı kararı ile uygun bulunan, 5 
ada 7 ve 8 parsellerin konut alanından özel yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.

Hüsametti 
İmar ve Şehircilik

Ahmet CİLAVDAROĞLU 
Genel Sekreter Yardımcısı

BELEDİYE MECLİSİNE 
A ./10/2015

/  BiroLEK^Cİ 
/ Genel Sekreter

Ekler: :-İlçe Belediye Meclis Kararı 
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. 
-Açıklama raporu 
-1/5.000 ölç. NİP örn.

Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Menekşe ALKAN
T e l : 0 242 241 28 66 Fax : 0 242 243 06 28
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
AKSU BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO:5/7,8 
PAFTA NC):025B-02C-1D 
PARSEL ALAN:783.384m2

MEVCUT PLAN

ÖLÇEK: 1/1000

ÖNERİ PLAN



T.C.
AKSU BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI

bu
DİYESİ
t i

Belediye Başkanı : Halil ŞAHİN
Divan Katibi : Gülsevim BİLGİÇ YAVUZ
Divan Katibi : özay KARABULUT

Karar Tarihi 

02-09-2015 

Celse No 

1

Karar No 

103

Eki

Ozü:

Aksu ilçesi Macun sınırları içerisinde bulunan 025B-02C-1D imar paftasına giren , 1/5000 
ölçekli nazım imar planı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 468 
sayılı kararı ile onanan; 5 ada 7 ve 8 parsellerin , konut alanından Özel Yurt yapılmak üzere 
Özel Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı değişikliği talebi plan notu kısmındaki; “h:5.50 kotuna kadar isteğe bağlı ticaret 
yapılabilir” ibaresinin kaldırılması ve yapılaşma kararının İkiz Nizam değil Ayrık Nizam 
Yençok:3 kat, Emsa!:0,75 olarak düzeltilmesi şartıyla ve otopark ihtiyacı kendi parselinde 
çözümlenmek üzere oy birliği ile kabul edildi.

Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Evrak Ta.ve N o : 27-08-2015
2015/2102

Aksu Belediye Meclisi 2015 dönemi 1.Toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu 02-09-2015
Çarşamba günü saat 10:00' da yaptığı Olağan toplantısında alınan 2015-103 sayılı kararıdır. 

KONU:
Gündemin 5. maddesinde yer alan; ilgi dilekçeye konu Belediyemiz Macun tapulaması 5 

ada 7 ve 8 parsellerin konut alanından Özel Yurt yapılmak üzere Özel Sosyal Tesis Alanı olarak 
planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili Belediyemiz 
İmar Komisyonunun 26.08.2015 tarihli kararı ekte sunulmuş olup Meclis gündemine alınarak 
görüşülmesi hususunda; gereğini bilgilerinize arz ederim." Değimli İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünün 26.08.2015 tarih vc 2102 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonu Raporu

İmar Komisyon Raporu

Aksu İlçesi Macun Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 025B-02C-1D imar planı paftasına 
giren 5 ada 7 ve 8 nolu parsellerin Konut alamndan Özel Yurt yapılmak üzere Özel Sosyal Tesis 
Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar değişikliği Antalya Büyükşehir 
Belediyesinin 12.06.2015 tarih ve 468 sayılı Meclis kararı ile onanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli 
uygulama imar plan değişikliği talebinin plan notu kısmındaki; “h:5.50 kotuna kadar isteğe bağlı 
ticaret yapılabilir” ibaresinin kaldırılması ve yapılaşma kararının İkiz Nizam değil Ayrık Nizam 
Yençok:3 kat, Emsal:0,75 olarak düzeltilmesi şartıyla ve otopark ihtiyacı kendi parselinde 
çözümlenmek üzere komisyonumuzca UYGUN olduğu kanaatine varılmıştır. Meclisimizin 
takdirlerine sunulmuştur. Hamza DENİZ, Gülsevim BİLGİÇ YAVUZ, Hüseyin DEMİRKAPLAN, 
Mustafa POYRAZ ve Hakkı AY İmzalı komisyon raporu

Konu görüşmeye açıldı, yapılan müzakereler sonucunda İmar Komisyonu raporu 
doğrultusunda oylamaya sunuldu ve işaretle yapılan oylama sonunda;

OYLAMA :



KARAR : Aksu ilçesi Macun sınırları içerisinde bulunan 025B-02C-1D imar paftasına giren , 
1/5000 ölçekli nazım imar planı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 468 
sayılı karan ile onanan; 5 ada 7 ve 8 parsellerin , konut alanından Özel Yurt yapılmak üzere Özel 
Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği talebi plan notu kısmındaki; “h:5.50 kotuna kadar isteğe bağlı ticaret yapılabilir” 
ibaresinin kaldırılması ve yapılaşma kararının İkiz Nizam değil Ayrık Nizam Yençok:3 kat, 
Emsal:0,75 olarak düzeltilmesi şartıyla ve otopark ihtiyacı kendi parselinde çözümlenmek 
üzere oy birliği ile kabul edildi.



ANTALYA İLİ, (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ), AKSU BELEDİYESİ,
KONU; MACUN MAHALLESİ, 5 ADA 07 ve 08 PARSELLER 
1/1.000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Antalya ili, Aksu ilçesi, macun mahallesi sın ırlan içerisinde bulunan O 25b -02c-ld im ar planı 
paftasına giren 5 ada 07 ve 08 Parseller, konut kullanım lı alanda yer almaktadır.

2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
5 ada 07 ve 08 parsellerin maliki, parselinde Özel yurt alanı yapmak istemektedir. Bu 

nedenle konut alanı kullanım lı parsellerinde plan değişikliği talep etmektedir.
Plan yapım ına ait esaslara Dair Yönetmeliğin üçüncü Bölümünde yer alan İmar planı 

değişiklik lerinde uyulması gereken esaslar ekinde yer alan ''sosyal ve Kültürel Tesisler" 
tablosunda 200 yatak için 2500 m2 lik asgari arsa alanı öngörülmektedir.

Buna göre yatak başına 12.5 m2 hesabı ile 784 m2 lik özel yurt alanında maksimum 
63 yatak yapılabilir.

Ayrıca parselin bölge içerisinde ana ulaşım aksı niteliğinde ki araç yolu üzerinde 
olması sebebiyle ve bölgede ticari kullanım lı bir yapı olmaması nedeniyle zem inde isteğe 
bağlı ticari kullanım  talep etmektedirler. Bölgede şuan bu ihtiyaç sadece akaryakıt 
istasyonundan sağlanabilmektedir.

3.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
5 Ada 07 ve 08 parseller imar uygulaması sonucu oluşmuş olup içerisinde herhangi 

bir yapı bulunmamaktadır.



4.PLANLAMA KARARLARI

Özel kullanım lı yurt yapmak amacıyla gelişme konut alanında kalan 5 ada 07 ve 08 
parsellerde plan değişikliğ i hazırlanm ıştır.

Mekânsal planlar yapım yönetmeliğine göre yurt alanları sosyal tesis alanları 
içerisinde yer almaktadır. Buna göre 1/5.000 nazım imar planına uygun olarak plan 
değişikliği yapılarak ''Özel Yurt" yapmak üzere söz konusu parseller "Özel Sosyal Tesis 
Alanı w olarak planlanm ıştır.

Kat adedi ve inşaat emsalinde herhangi bir değişiklik yapılmam ıştır.
Otopark ihtiyacının parsel sınırları içerisinde karşılanmasına yönelik plan notu ilave 

edilm iştir.
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