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BAŞKANLIK MAKAMINA

Alanya Belediye Meclisi’nin 04.08.2015 tarih ve 180 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Şekerhane Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 254 ada 128 parsel ve çevresine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

ederim.
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Ahmet CİLAVDAROGLU 
Genel Sekreter Yardımcısı
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Ekler: :-İlçe Belediye Meclis Kararı 
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. 
-Açıklama raporu 
-1/5.000 ölç. NİP örneği.

Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
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MECLİS KARARI

Meclis Başkanı 
Meclis Katip Üyesi 
Meclis Katip Üyesi

ADEM MURAT YÜCEL 
MUSTAFA TOKSÖZ 
GARİP KODAL

Karar Tarihi 

04-08-2015

Celse No 

1

Karar No 

180

Eki

İlçemiz Şekerhane Mahallesi 254 ada 128 parsele ilişkin imar plan kararlarının koruma alanı sınırları ile 
Özü : uyumlu hale getirilmesi amacıyla tescilli yapının yolda kalan kuzey kısmı konut adası içerinde kalacak

_______ şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Müdürlüğü :PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Evrak Ta.ve No : 30-07-2015 2261

Meclisin 04-08-2015 Salı günü saat 14:00 'da yaptığı 2015 dönemi Ağustos ayı 
Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumunda alınan 2015-180 sayılı kararıdır._____________

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.07.2015 tarih ve 4 ayrı maddeden oluşan 2 nolu 
kararında yer alan; Özel Şahsın; İlçemiz, Şekerhane Mahallesi 254 ada 128 parsele ilişkin 
imar plan kararlarının koruma alanı sınırları ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla tescilli 
yapımn yolda kalan kuzey kısmı konut adası içerinde kalacak şekilde hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararı meclisimizce müzakere edildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Yapılan inceleme ve müzakere sonunda;

Özel Şahsın; İlçemiz Şekerhane Mahallesi 254 ada 128 parsele ilişkin imar plan 
kararlarının koruma alanı sınırlan ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla tescilli yapımn 
yolda kalan kuzey kısmı konut adası içerinde kalacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişiklik talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gereği için kararın Plan ve Proje Md.lüğüne tevdiine.

Divan Katibf Divan Katibi 
GARİP KODAL



ALANYA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 254/128
PAFTA N0:027-C-25-B-2-B

MEVCUT PLAN

ŞEKERHANE MAH. UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

AÇIKLAMA NOTU: PLAN TADİLATINA KONU 254 ADA 128 NUMARALI PARSEL 
İÇERİSİNDE TESCİLLİ YAPI YER ALMAKTADIR. ONAYLI PLANA GÖRE TESCİLLİ YAPININ 
KUZEY KISMI YOLDA KALMAKTADIR. HAZIRLANAN PLAN TADİLATI İLE TESCİLLİ 
YAPININ KONUT ALANI İÇERİSİNDE KALACAK ŞEKİLDE DÜZENLEME YAPILMASI VE BU 
SAYEDE YAPININ RESTORASYON PROJESİNİN HAZIRLANARAK YAPININ RESTORE 
EDİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR.

ÖLÇEK:1/1000

ÖNERİ PLAN

GÖSTERİM

{— — ^ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI 

^ TESCİLLİ YAPI BAHÇE SINIRI

}------------ 1TESCİLLİ YAPI KORUMA ALANI SINIRI

|- ■ ■ | TESCİLLİ YAPI SINIRI

I ..... | TESCİLLİ YAPI KORUMA ALANI

I H I ] T E S C İ L L İ  YAPI ALANI 

PLAN NOTU
1-Plan üzerinde gösterilen tescilli yapı ve koruma alanı içerisinde yapılacak 
her tür uygulama için koruma bölge kurulunun görüşü alınmak zorundadır.
2-Tescilli yapı rölöve ve restorasyon projeleri koruma bölge kurulunca onanması 
koşulu ile restore edilip koruma kullanma dengesi gözetilerek butik otel, pansiyon 
restaurant, kafe vb olarak kullanılabilir.
3-Tescilli yapının onarım ve restorasyon uygulamaları Kültür Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu ilke kararları doğrultusunda belediye ve Koruma Bölge Kurulu'nun 
gözetiminde yapılacaktır.
4-Tescilli taşınmaz kültür varlığının çevresinde eski yapının görünümünü ve 
algılanabilirliğiniengelleyen düzenlemelere izin verilmez.
5. Koruma alanları içerisinde belediye tarafından altyapıya dönük yapılacak iş 
ve işlemler Alanya Müze Müdürlüğünden görüş alınmak suretiyle yapılacaktır.
6- Plan değişikliği onama sınırı içerisinde "Tescilli Yapı Bahçe Sınırı" olarak 
tanımlı alan terk sonrası oluşacak parsel sınırını temsil etmektedir. Tescilli 
yapı bahçe sının dışında kalan alanların kamuya terki yapılmadan uygulam 
yapılamaz.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR - ALANYA BELEDİYESİ 
ŞEKERHANE MAHALLESİ 254 ADA 128 NUMARALI PARSEL 

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Uygulama imar planı tadilat teklifine konu bölge Antalya ili, Alanya ilçesi, Şekerhane 
Mahallesi, 027-C-25-B-2-B no’lu paftada yer alan, tapuda 254 ada 128 parsel numarası ile tescilli 
parseli kapsamaktadır. Parselin tapu kayıtlarına göre büyüklüğü 544 m2,dir. Plan tadilatına konu parsel 
Alanya Lisesi’nin doğusunda, batı hattı halk otobüslerinin çıkış noktasında yer almaktadır.

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Plan tadilatına konu parselin bulunduğu bölgede ilk planlama çalışması 1984 yılında 
yapılmıştır. 1988 yılında ise bölgede belediyesince plan değişikliği yapılarak yapı nizamı ayrık 
nizamdan blok nizama dönüştürülerek yapı taban alanı oturumları plan üzerinde tanımlanmıştır. 1988 
yılında yürürlükte olan uygulama imar planında 254 ada 128 parsel ve içindeki yapı için koruma 
kurulu kararı ile tescil işlemi henüz yapılmamış olduğundan diğer komşu parsellerde olduğu gibi blok 
nizam yapılaşma karan getirilerek 278 m2 taban alanı oturumlu 5 kat konut ve ticaret tanımlaması 
yapılmıştır. Ancak daha sonra Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından değişiklik 
teklifine konu taşınmazı da kapsayan yapı adası bütününde koruma şerhi konularak, tescil karan 
alınmıştır. Bu karar doğrultusunda onaylı planda öngörülen 278 m2 taban alanı oturumlu blok nizam 5 
kat konut ve ticaret alanı olarak belirlenen kullanım geçersiz hale gelmiştir. Söz konusu karar 
sonrasında koruma şerhi konulan alan içerisindeki bloklar aynen korunurken yapılaşma koşulu “Blok 
nizam 5 kat” tescil sının içerisinden kaldmlmış ve yapılaşma koşullan kurul tarafından belirlenmesine 
karar verilmiştir. Teklif uygulama imar planı değişikliği ile tescilli yapının restore edilerek korunması, 
onaylı uygulama imar planı kararlarının tescil karan doğrultusunda güncellenmesine yönelik 
düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapının restore edilebilmesi ve fonksiyon 
verilebilmesi için imar planı değişikliği zorunluluğu oluşmaktadır. Çünkü onaylı uygulama imar 
planına göre tescilli yapının kuzey kısmı imar planında yol olarak öngörülen bölge içerisinde 
kalmakta, aynca 1988 planlanndan gelen blok nizam yapılaşma koşulunun kaldınlması 
gerekmektedir.

İ-KEYKUBAT
j %  SERBEST ŞEHİRCİLİK BÜROSU
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Şekil-2: 1988 Yılında Onaylanan Plan Değişikliği

3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Plan değişikliğine konu taşınmaz halen avlulu kargir ev ve tarla vasfında olup, çevresindeki 

diğer taşınmazlar imar parseli vasfmdadır. Parsel içerisinde 3 katlı geleneksel bir ev mevcuttur. Bu 
yapı koruma bölge kurulu tarafından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. 
Parsel imar uygulamasına konu olmadığından vasıf değişikliği gerçekleşmemiştir. Parsel içerisinde yer 
alan eski evin zemin katı halen ticari amaçla kullanılmakta olup, üst katlar boş durumdadır.

Şekil 3. Kadastral Durum
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4. PLANLAMA KARARLARI

Yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda hazırlanan teklif uygulama imar planı değişikliği ile 
onaylı uygulama imar planı kararlarının koruma kurulu kararma uyumlu hale getirilmesi amacıyla 
tescilli yapının yolda kalan kuzey kısmı konut adası içerisinde kalacak şekilde yol çizgisi fiili durumla 
uyumlu olarak mülkiyet sınırına kaydırılmıştır. Parselin kuzeyindeki uygulaması ve yapılaşması 
tamamlanmış olan 254 ada 69 parsel mülkiyet sının esas almarak oluşan ihdas giderilmiş, yol çizgisi 
mülkiyet sınınna (ortalama 0.50 metre) kaydmlmıştır. Yolda yapılan düzenleme ile parsellerin 
mülkiyet haklan korunmak suretiyle hem tescilli yapının yapı adası içerisine alınması sağlanmış, hem 
de onaylı plana göre yaklaşık 6,20 metre olan yol genişliğinin 7,20 metreye çıkması sağlanmıştır. 
Aynca plan değişikliğine konu parselde onaylı plan ile 278 m2 taban alanı oturumuyla blok nizam 
yapılaşma koşulu parseldeki eski evin koruma altına alınmasından sonra anlamsızlaşmıştır. Alanya 
Belediyesi tarafindaıı kent merkezindeki blok nizam yapılaşmalarda yapılan imar uygulamalannda 
parsel içerisinde öngörülen blok taban alanı dışında kalan bölgelerin tamamının yol ve otopark olarak 
kamuya terk edilmesi söz konusudur. Bu durumda tadilata konu parselde onaylı plan ile 278 m2 blok 
taban alanı öngörüldüğünden, parselin kalan kısmının kamuya terki gerekmektedir. Teklif uygulama 
imar planı değişikliği ile onaylı plandaki blok nizam yapılaşma karan kaldmlmış, 278 m2 
büyüklüğündeki blok sınırları ise bina yapımı mümkün olmadığından bahçe sının olarak tanımlanmış, 
mevcut yapı ile uyumlu, ada sımn dışına taşmayacak şekilde büyüklüğü korunarak formu ve konumu 
değiştirilmiştir. Plan tadilatı onama sımn içerisinde kalan bölgedeki gösterimler mekânsal planlar 
yapım yönetmeliği esas almarak güncellenmiştir.

j&KEYKUBAT
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