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Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 02.09.2015 tarih ve 488 sayılı kararı ile uygun
bulunan, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde, TİA: 2000m2, maxh: 2 kat yapılanma
koşullu kuzey, doğu ve batı yönlerinden 5'er metre yapı yaklaşma mesafeli "Orta Dereceli
Eğitim Tesisi" kullanımındaki 4445 Ada 7 parselde; TİA: 2000m2, maxh: 2 kat yapılanma
koşullarının kaldırılarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliğine uygun olarak "Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı" olarak belirlenmesi 
ve doğusundaki 7m. lik yolun bu alana dahil edilmesi, "Çocuk Bahçesi" kullanımındaki 4445 
Ada 8 parselin doğusundaki 7 m. lik yolun "Çocuk Bahçesi" alanına dahil edilmesi ayrıca 
"Plan değişikliği onama sınırı aynı zamanda düzenleme sınırı olarak alınacaktır." plan 
notunun eklenmesine ilişkin önerilen 5398,42 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havplesi_ 
hususunu arz ederim.

Hüsamettin El£M,
İmar ve Şehircilik Dairi

Uygun gömşlş’ arz ederim.

__ /1 0/2015

Ahmet CİLAVDAROĞLU 
Genel Sekreter Yardımcısı

BEL ECLISINE

Birol EKİCİ 
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 MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 
02.09.2015 TARİH VE 488 SAYILI KARARI

Gündemin 26. Maddesi 
Karar No. 488

Özü: TİA: 2000m2, maxh: 2 kat yapılanma koşullu 
kuzey, doğu ve batı yönlerinden 5'er metre yapı 
yaklaşma mesafeli "Orta Dereceli Eğitim Tesisi" 
kullanımındaki 4445 Ada 7 parselde; TİA: 2000m2, 
ıııaxh: 2 kat yapılanma koşullarının kaldırılarak, 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve Mekansal 
Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak 
"Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı" olarak 
belirlenmesi ve doğusundaki 7m. lik yolun bu alana 
dalıil edilmesi, "Çocuk Bahçesi" kullanımındaki 
4445 Ada 8 parselin doğusundaki 7 m. lik yolun 
"Çocuk Bahçesi" alanına dahil edilmesi ayrıca 
"Plan değişikliği onama sınırı aynı zamanda 
düzenleme sınırı olarak alınacaktır." plan notunun 
eklenmesine ilişkin önerilen 5398,42 plan işlem 
numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliğinin kabulüne oy birliği ile karar verildiği 
lik.

G ü n d em in  26. M addes inde  yer alan Plan ve Proje M ü d ü rlüğünün , İlgi : M ura tpaşa  
K aym akam lığ ı İlçe Milli E ğ itim  M ü d ü r lü ğ ü ’niin 30.03 .2015 tarihli ve 3406600  sayılı yazısı, 
TİA: 2 0 0 0 m 2, m axh: 2 kat yap ılanm a koşullu  kuzey, doğu  ve batı yön ler inden  5'er metre yapı 
yak laşm a m esafeli  "Orta Dereceli Eğitim  Tesisi" ku llan ım ındak i 4445 A d a  7 parselde; TİA: 
2 0 0 0 m 2, maxh: 2 kat yap ılanm a koşulların ın  kaldırılarak, 1/5000 ölçekli N az ım  İm ar P lanına ve 
M ekansal P lan lar Y ap ım  Y önetm eliğ ine  uygun olarak "M esleki ve T ekn ik  Ö ğre t im  Tesisi 
Alanı" olarak belir lenm esi ve doğusundak i 7m. lik yolun bu alana dahil edilm esi,  "Çocuk 
Bahçesi" ku llan ım ındak i 4445 A da 8 parselin  doğusundak i  7 m. lik yo lun  "Çocuk Bahçesi"  
alanına dahil edilm esi ayrıca  "Plan değişikliği o n am a  sınırı aynı z am an d a  düzen lem e sınırı 
olarak alınacaktır ."  p lan  no tunun  ek lenm esine  ilişkin önerilen  5398,42 plan iş lem  num aralı 
1/1000 ölçekli u y g u lam a  im ar planı değişikliği P lan lam a ve İmar K o m isy o n u 'n u n  25.08.2015 
tarihli top lantıs ında incelenm iş, uygun bulunm uştur .  K onunun  gö rü şü lm ek  üzere Belediye 
M ec lis i 'ne  havalesin i isteyen 26.08 .2015 gün ve 5482 sayılı yazısı ve P lan lam a ve İm ar  
K om isyonu  R ap oru ; TİA: 2 0 0 0 m 2, maxh: 2 kat yap ılanm a koşullu  kuzey, doğu ve batı 
yönlerinden  5'er m etre  yapı yak laşm a m esafeli  "Orta Dereceli  E ğ itim  Tesisi" ku llan ım ındaki 
4445 A da 7 parselde; T İA : 2 0 0 0 m 2, m axh: 2 kat y ap ılanm a koşulların ın  kaldırılarak, 1/5000 
ölçekli N azım  İm ar P lan ına  ve M ekansa l P lan lar Y ap ım  Y öne tm eliğ ine  uy g u n  o larak  "M esleki 
ve T eknik  Ö ğre tim  Tesisi A lanı"  o larak  belirlenm esi ve doğusundak i 7m. lik yo lun  bu alan 
dahil edilm esi,  "Ç ocuk Bahçesi"  ku llan ım ındaki 4445 A da 8 parselin  doğusundak i 7 m. lik 
yolun "Çocuk B ahçesi"  a lan ına  dahil edilm esi ayrıca "Plan değişik liğ i onam a sınırı aynı 
zam anda düzen lem e sınırı o larak  alınacaktır ."  p lan no tunun  ek lenm esine  ilişkin önerilen  
1/1000 ölçekli U y g u lam a  İm ar Planı değişikliği incelenm iş, M ekansa l P lan lar Y apım  
Y önetm eliğ i 'n in  2 6 .3 .b m addesine  göre uy g u n  bulunm uştur .  K onunun  m eclis te  görüşü lerek  
karara bağ lanm ası için gereğini arz ederiz. 25 .08 .2015  tarihli P lan lam a ve İm ar K om isyonu  
Başkanı A hm et Öztiirk, B aşkan  Yardım cısı Ö zgür Tay lan t Budak, M ehm et T osun , N uran  
Y ılm az ve A yhan  A teş  (K atılm adı)  imzalı kom isyon  raporu kayıt altına alındı.
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K arar N o:488 - 2 - 02.09.2015

Yapılan oy lam ada;
TİA: 2 0 0 0 m 2, m axh: 2 kat yap ılanm a koşullu  kuzey, doğu ve batı yönlerinden  5'er 

m etre yapı yak laşm a m esafeli  "O rta  Dereceli Eğitim  Tesisi"  ku llan ım ındak i 4445 A da 7 
parselde; TÎA: 2 0 0 0 m 2, m axh: 2 kat yap ılanm a koşulların ın  kaldırılarak, 1/5000 ölçekli N azım  
İm ar P lan ına  ve M ekansa l P lan lar  Y apım  Y önetm eliğ ine  uygun olarak  "Mesleki ve Teknik  
Öğretim  Tesisi A lanı"  o larak  belirlenm esi ve doğusundak i 7m. lik yolun bu alana dahil 
edilm esi. "Çocuk B ahçesi"  ku llan ım ındak i 4445 A da 8 parselin  doğusundak i 7 m. lik yolun 
"Çocuk Bahçesi"  a lan ına dahil ed ilm esi ayrıca "Plan değişikliği o n am a  sınırı aynı zam anda 
düzen lem e sınırı olarak a lınacaktır ."  plan notunun ek lenm esine  ilişkin önerilen 5398.42 plan 
işlem num aralı 1/1000 ölçekli U ygu lam a İm ar Planı değiş ik liğ inin  kabu lüne  oy birliği ile karar 
verildi.
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Ümit UYSAL 

Belediye Başkanı 

Belediye Meclis Başkanı



AN TALYA - BÜ YÜ KŞEHİR  - M U R ATPAŞA BELEDİYESİ

MAHALLE : KONUKSEVER
ADA/PARSEL NO:4445 ADA 7 ve 8 PARSELLER M EVCUT PLAN 
PAFTA NO: 20K-lla , 20K-llb

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ K
PLAN NOTU; ÖLÇEK: 1/1000

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI AYNI ZAMANDA 
DÜZENLEME SINIRI OLARAK ALINACAKTIR.

Ö NER! PLAN
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ANTALYA -  BÜYÜKŞEHİR - MURATPAŞA BELEDİYESİ 
4445 ADA 7 ve 8 PARSELLER 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

AÇIKLAMA RAPORU

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Antalya İli, Büyükşehir, Muratpaşa Belediyesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde 
20K-2A ve 20K-2B numaralı paftalara giren 4445 nolu ada 7 ve 8 nolu parsellerde yer alan okul 
alanı ve park ve çocuk bahçesi alanının içeren planlama alanında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği hazırlanmıştır.

Resim 1. Hava Fotoğrafı

2. PLANLAMANIN AMAÇ KAPSAMI

Antalya Muratpaşa Belediyesi Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde bulunan söz konusu 
okul Karacaoğlan Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Mevcut okul binasının çok eski olduğu ve çok yakın bir zamanda eski binaların yıkılarak , 
yeterli kapasiteye sahip yeni okul binasının yapımı planlandığı, yeterli derslik ve bahçe alanının 
sağlanması için mevcut okul alanının yeterli olmadığı tespit edilmiştir.

Necati Dölen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine adı altında çok uzun süredir hizmet 
vermekte olan mevcut okul alanının doğusundaki okul ile arasında yer alan 7 metrelik yol ve 
okulun ana giriş kapısının bulunduğu bu alanın kontrolsüz bir taşıt trafiğine sahne olması, okul giriş 
ve çıkışlarında çocukların can güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.
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Plan 1:1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 günlü meclis toplantısında görüşülerek uygun 
bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile mevcut planda İlkokul-ortaokul olarak lejant 
tanımına sahip , mevcutta da Meslek Lisesi olarak faaliyet gösteren eğitim tesisinin Mekânsal 
Planlar Tip İmar Yönetmeliğindeki tanıma uygun olarak Eğitim Tesis Alanı olarak tanımlanmıştır.

3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

4445 ada 7 ve 8 parsellere ilişkin parselasyon planı aşağıdadır.
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4. PLANLAMA KARARLARI

Belirtilen gerekçeler kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
ile Antalya'nın en eski eğitim kurumlarından olan Necati Dölen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 
doğusunda mevcut imar planında da görülen yolun, yaklaşık 674 m2 büyüklüğündeki alandan 
510 m2 alanının okul alanına dahil edilmesi ve 164 m2 alanın mevcut planda yer alan park ve 
çocuk bahçesi alanına dahil edilmesi öngörülmektedir.

P to  2 ‘Mevcut 1/1ÜOO ölçekti UİİR. PUam 3 : 1/1000 Öiçeklî UİP. değişikliği

Bu kontrolsüz alanın okul bahçesine dahil edilmesi hem okul alanının büyümesini 
sağlayacak hem de trafik güvenliği bakımından fayda sağlayacaktır.

Mevcut okul binasının çok eski olduğu düşünülürse çok yakın bir zamanda eski binaların 
yıkılarak , yeterli kapasiteye sahip yeni okul binasının yapımı öngörüldüğünde alan ile eskiye göre 
daha rahat bir okul bahçesi ihtiyaçları bir nebze olsun karşılayabilecektir.

Belirtilen gerekçeler kapsamında Antalya kent merkezinin Konuksever Mahallesinde yer 
alan eğitim tesisinin, epeydir süren alan sıkıntılarının bir nebze olsun çözümü sağlanacak , mahalle 
için eğitim adına yapılabilecek maksimum faydaya sahip bir özellik Necati Dölen Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesine kazandırılmış olacaktır.

Plan Notu:
-Plan değişikliği onama sınırı aynı zamanda düzenleme sınırı olarak alınacaktır.

Bu plan kapsamında; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği ve ilgili Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır.

Saygılarımızla arz ederiz.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
K A Y D E D [ L  M  I S  T  I R
T,R,H 2 4 -08- 2015
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