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BAŞKANLIK MAKAMINA

Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve 294 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Zeytinköy Mahallesi sınırları içerisinde, 20L-1B nolu imar paftasında yer alan 13181 ada 8 
parseldeki Pazar yerinin, Yençok: 15.50 m Pazar Alanına dönüştürülmesi, çekme 
mesafelerinin kuzeyden ve doğudan 5’er metre, güneyden ve batıdan 0 metre ve trafo 
alanından 3 ’er metre olarak belirlenmesi ve “Bina cephe ve derinlik şartı aranmaz.”, “Kreş, 
idari ve satış birimleri, semt tahsilat veznesi, zabıta, wc, kafeterya, atölye, depo, 3 katlı yeraltı 
otoparkı ve sosyal tesisler yer alabilir.” plan notlarının eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir

EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı 
-yiOOO ölçekli UİP. Değ. fot. 
-Açıklama raporu 
-1/5000 ölçekli NİP fot.

Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA 
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
Tel : 0 242 241 28 66 Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr E-posta: info@antalva-bld.gov.tr planlama@ antalva.bel.tr
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ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
07.05.2015 TARİH VE 294 SAYILI KARARI

Gündemin 22. Maddesi
Karar No. 294

Özü: Planlama ve İmar Komisyonunun 28.04.2015 tarihli 
toplantısında , Pazar yeri kullanımındaki 13181 Ada 8 
parselde, kuzeyden ve doğudan 5'er m., güneyden ve 
batıdan 0 m ve trafo alanından 3’cr m olarak yapı yaklaşma 
mesafelerinin belirlenmesi ve "Bina cephe ve derinlik şartı 
a r a n m a z . K r e ş ,  idari ve satış birimleri, semt tahsilat 
veznesi, zabıta, wc, kafeterya, atölye, depo, 3 katlı yeraltı 
otoparkı ve sosyal tesisler yer alabilir." plan notlarının 
eklenmesine ilişkin hazırlanan rapor incelenmiş “Kreş, 
idari ve satış birimleri, semt tahsil veznesi, zabıta, wc, 
kafeterya atölye, depo, üç katlı yeraltı otoparkı ve sosyal 
tesisler yapılabilir plan notunun kaldırılması, komisyon 
kararında sehven belirtilmemiş olan “Yençok=15.50 metre 
ibraresinin eklenip Mekansal Planlar Yapım 
yönetmeliğindeki tanımı ile pazar alanı olacak şekilde 
belirtilmesi” kaydıyla 5398,32 plan işlem numaralı 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oy 
çolduğu ile karar verildiği hk.

Gündemin 22. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, İlgi :Ettid Proje 
Müdürlüğü’nün 22.01.2015 tarihli ve 23 sayılı yazısı. Pazar yeri kullanımındaki 13181 Ada 8 parselde, 
kuzeyden ve doğudan 5'er m., güneyden ve batıdan 0 m ve trafo alanından 3'er m olarak yapı yaklaşma 
mesafelerinin belirlenmesi ve "Bina cephe ve derinlik şartı aranmaz."," Kreş, idari ve satış birimleri, 
semt tahsilat veznesi, zabıta, wc, kafeterya, atölye, depo, 3 katlı yeraltı otoparkı ve sosyal tesisler yer 
alabilir." plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 5398,32 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği Planlama ve İmar Komisyonu’nun 28.04.2015 tarihli toplantısında 
incelenmiş, uygun bulunmuştur. Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini isteyen
29.04.2015 gün ve 2763 sayılı yazısı ve Planlama ve İmar Komisyon Raporu; Pazar yeri 
kullanımındaki 13181 Ada 8 parselde, kuzeyden ve doğudan 5'er m., güneyden ve batıdan 0 m ve trafo 
alanından 3'er m olarak yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi ve "Bina cephe ve derinlik şaıtı 
aranmaz."," Kreş, idari ve satış birimleri, semt tahsilat veznesi, zabıta, wc, kafeterya, atölye, depo, 3 
katlı yeraltı otoparkı ve sosyal tesisler yer alabilir." plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği incelenmiş, uygun bulunmuştur. Konunun mecliste 
görüşü-lerek karara bağlanması için gereğini arz ederiz. 28.04.2015 tarihli Planlama ve İmar 
Komisyonu Başkanı Ahmet Öztürk, Üye Özgür Taylant Budak, Mehmet Tosun, Nuran Yılmaz ve 
Ayhan Ateş imzalı komisyon raporu kayıt altına alındı.

Üye Ahmet Öztürk söz alıp, Başkanım, komisyon kararını değiştirerek onaylayacağız çünkü 
Büyükşehir’e gönderdiğimiz komisyon kararı değiştiremediğimiz için böyle geldi bir değişiklik 
yapacağım o şekilde onaylayacağız ,dedi.

Başkan, önerin Ahmet Bey, önerin, dedi.
Üye Ahmet Öztürk söz alıp, kreş, idari ve satış birimleri, semt tahsil veznesi, zabıta, wc, 

kafeterya atölye, depo, üç katlı yeraltı otoparkı ve sosyal tesisler yapılabilir plan notunun kaldırılması ve 
komisyon kararında sehven unutulan y en çok 15.50 olacak şekilde eklenip mekansal planlar yapım 
yönetmeliğinin tanımı ile katlı pazar alanı kullanım şeklinde belirtilmesi kaydıyla eklenip bu komisyon 
kararı, dedi.
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Başkan, evet bu öneri zapta geçti şimdi gerekçesini açıklayın,dedi,
Üye Ahmet Öztürk söz alıp, mekansal planlı alanlar yapım yönetmeliğine göre zaten bunların 

hepsi yapılabiliyor, bundan önce daha bir başka pazar yerimiz vardı Büyükşehirde otopark yeraltında 
otopark yapılır diye yani bir ibare eklendi onu tekrar düzeltmeye gönderdik böyle bir sıkıntı yaşanmasın 
bir daha diye yani,dedi.

Başkan, açıklama getirdiniz detay getirdiniz, dedi.
Üye Ahmet Öztürk söz alıp, detay zaten yönetmelik bunların hepsini açıyor, orda herhangi satış 

birimi bulunabiliyor orası kapalı pazar yeri, dedi.
Başkan, genel söylenen şeyi tek tek saymış oldunuz öylemi, dedi.
Üye Ahmet Öztürk söz alıp, evet evet, dedi.
Başkan, peki, dedi.
Üye Ahmet Öztürk söz alıp, onları kaldırdık mekansal planlı anlar yönetmeliğin aslını koyduk 

zaten AKP gurubu MHP gurubu da aynı şekilde düşünüyor, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, Sayın Başkamın şimdi biz bu konu ile ilgili pazar yerlerinde 

zaman zaman uygunsuz kullanımların olması gerekçesiyle birtakım şerhler düşünmesini istemiştik 
komisyon kararımıza, Ayhan Bey bununla ilgili gerekli fikrini söylemişti ancak hani alman kararlara 
rağmen yine de restoran ve kafeterya gibi uygulamalar yapılıp daha sonrasını da buraların içkili restoran 
haline döndürülüp kullanımının dışında kullanıldığı kanaatindeyiz o yüzden biz bunda çekimseriz 
açıkçası yani doğru kullanılması şartıyla tabi ki evet ama aksi taktirde yine böyle bir kullanım olmaması 
içinde kiraya verilirken, bu tip işletmelerin çok net bir şekilde ibarelerinin belirtilmesi gerektiği 
kanaatindeyiz, dedi.

Başkan, aslında o amaçla yapılmış bir şey ama, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, farkındayım evet düzeltildi daha sonra yani başlangıçta böyle 

değildi Ahmet Bey’in söylediği şekliyle de düzeltildi biz açıkçası çekimser yani bu şerhin kaldırılması 
kararı ile bir çekimser oy kullanmıştık komisyonda biz yine çekimser kalmayı bu madde için tercih 
ediyoruz teşekkür ederim, dedi.

Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkanım biz İmar Komisyonu Başkanımızın 
açıklamalarına istinaden bu şekilde oylanmasını uygun buluyoruz, dedi.

Başkan, evet önerildiği şekilde düzeltilerek ilgili maddenin komisyon raporu çerçevesinde 
kabulünü oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oyçokluğuyla kabul edilmiştir AKP gurubu 
çekimserdir, dedi.

Yapılan oylamada;
CHP ve MHP gurubunun Kabul,
AKP gurubunun Çekimser oylarına karşılık,
Planlama ve İmar Komisyonunun 28.04.2015 tarihli toplantısında , Pazar yeri kullanımındaki 

13181 Ada 8 parselde, kuzeyden ve doğudan 5'er m., güneyden ve batıdan 0 m ve trafo alanından 3'er m 
olarak yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi ve "Bina cephe ve derinlik şaıtı aranmaz."," Kreş, idari 
ve satış birimleri, semt tahsilat veznesi, zabıta, wc, kafeterya, atölye, depo, 3 katlı yeraltı otoparkı ve 
sosyal tesisler yer alabilir." plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan rapor incelenmiş “Kreş, idari 
ve satış birimleri, semt tahsil veznesi, zabıta, wc, kafeterya atölye, depo, üç katlı yeraltı otoparkı ve 
sosyal tesisler yapılabilir plan notunun kaldırılması, komisyon kararında sehven belirtilmemiş olan 
“Yençok=15.50 metre ibraresinin eklenip Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğindeki tanımı ile pazar 
alanı olacak şekilde belirtilmesi” kaydıyla 5398,32 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliğinin kabulüne oy çokluğu ile karar \|erildi.
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ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR) MURATPAŞA BELEDİYESİ 
KONU: ZEYTİNKÖY MAHALLESİ 13181 ADA 8 PARSEL 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Planlama alanı, Antalya İli, Muratpaşa ilçesi 20L-Ib no’lu imar plan paftasında yer 
almaktadır.

Şekil 1. Hava Fotoğrafı
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2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

20L-Ib no ’lu imar plan paftasında pazaryeri kullanımındaki 13181 Ada 8 parselde 
Etüd Proje M üdürlüğü'nün 22.01.2015 tarihli ve 23 sayılı yazısına istinaden bölgedeki kreş, 
idari ve satış birimleri, semt tahsilat veznesi, zabıta, wc, kafeterya, atölye, depo, yer altı 
otoparkı ve sosyal tesis alanı gereksinimini karşılamak amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama 
imar plan değişikliği hazırlanmıştır.

3. BUGÜNKÜ ARAZÎ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Şekil 2. Kadastral Durum
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3. PLANLAMA KARARLARI

1/1000 Ölçekli uygulama imar planında pazaryeri kullanımındaki 13181 Ada 8 
parsel; “Bina cephe ve derinlik şartı aranmaz, kreş, idari ve satış birimleri, semt tahsilat 
veznesi, zabıta, wc, kafeterya, atölye, depo, 3 kat yer altı otoparkı ve sosyal tesisler yer 
alabilir” plan notları ve Yençok=15.50m, yol cephelerinde “0”m, trafo alanına “3m”, diğer 
parsel sınırlarına “5”m inşaat yaklaşma sınırları ile yeni imar durumu önerilmiştir.

MURATPAŞA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 13181 ADA 8 PARSEL 
PAFTA NC):20L-lb

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Zeytinköy Mahallesi,
13181 ada 8 parsele alt 1/1000 ölçekli uygulama A, rn ı/K<»nnr,
imar planı değlişkllği OLÇEK 1/1000

ÖNERİ PLAN

Şekil 3. Plan Örneği

T.C.
Muratpaşa Belediyesi 

Yurdanur Ufuk AYDEMİR 
Şehir Plancısı
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