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ANTALYA ALANYA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL: 156/4,6,7,8,10,11-157/7,12-272/1,2,3 

PAFTA NO: 028D17D MEVCUT PLAN

ÇIPLAKLI MAHALLESİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI VE 
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

PLAN HÜKÜMLERİ
• Trafolar plan ölçeği gereği gösterilmemiş olup, 1/1000 ölçekli planlarda park 
alanları içerisinde trafo alanları oluşturulabilir.
* Çıplaklı Mahallesi (ALANYA) 1/5000 ölçekli nazım İmar planı hükümleri 
geçerlldir

ÖLÇEK: 1/5000

ÖNERİ PLAN



ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ ÇIPLAKLI M AHALLESİ 
156 ADA 4, 6, 7, 8 ,1 0  VE 11 NUM ARALI PARSELLER, 157 ADA 7 VE 12 NUMARALI 

PARSELLER, 272 ADA 1, 2 VE 3 NUM ARALI PARSELLER İLAVE NAZIM İM AR PLANI 
VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAM A RAPORU

1. PLANLAM A ALANININ GENEL TANIMI
İlave nazım imar planı ve plan değişikliği teklifine konu taşınm azlar Antalya ili, Alanya ilçesi. 

Çıplaklı M ahallesi. 0-28-D -17-D  no 'lu  1/5000 ölçekli halihazır paftalar üzerinde yer almaktadır. 156 
ada 10 ve 11 numaralı parsellerin bir kısmı ilave nazım imar planı teklifine konu olup, 156 ada 4, 6, 7. 
8 ve 10, 272 ada 1, 2 ve 3, 157 ada 7 ve 12 numaralı parseller ise plan değişikliği teklifine konu 
edilmektedir. İlave imar planına konu alan büyüklüğü 2.06 hektar, plan değişikliğine konu alan 
büyüklüğü 2.10 hektar olmak üzere planlam a çalışmasına konu toplam  alan büyüklüğü 4.16 hektardır.

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

2. PLANLAM A SÜRECİ VE ONAYLI İMAR PLANI KARARLARI
Nazım imar planı teklifine konu parseller Çıplaklı M ahallesi 1/5000 ölçekli nazını imar planı 

içerisinde ve bu alana bitişik konumdadır. Planlama çalışması mülga Çıplaklı Belediye Başkanlığı 
tarafından yapılmış olup, yürürlükte 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 
Çıplaklı Belediye M eclisi'nin 28.12.2006 tarih ve 27 sayılı kararıyla onanmıştır. Planlama çalışması 
yapılırken plana esas kurum görüşleri toplanmış ve imar planına esas jeolojik etüt raporu İller bankası 
Genel M üdürlüğü'nce hazırlanarak M ülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel 
M üdürlüğü'nce onanmıştır. Plan yapımı aşamasında ilave imar planına konu taşınmazlardan maliye 
hâzinesi adına tescilli 156 ada 10 parsel mera vasfında olması nedeniyle plana dahil edilememiştir.

İlave imar planına konu edilen yaklaşık 2 hektar büyüklüğündeki alanın doğu, batı ve kuzeyi 
Çıplaklı M ahallesi imar planı, güneyi ise Oba mahallesi imar planı sınırları içerisinde yer almaktadır. 
Plan değişikliği teklifine konu yaklaşık 2 hektar büyüklüğündeki bölge ise oyun alanı, kültürel tesis 
alanı, park alanı, trafo alanı, dini tesis alanı ve yol alanı olarak planlıdır. Dini tesis alanı olarak planlı 
156 ada 10 (eski 5 parsel) ve 6, 157 ada ve 7 parsellerin bulunduğu kısımda Oba Öğrenci yurdu 
mevcut olduğundan bu kısımda fiili kullanıma uygun olarak plan değişikliğine gidilmiş ve Alanya 
Belediye M eclisi nin 01.11.2011 tarih, 140 no 'lu  kararıyla dini tesis alanı kaldırılarak özel öğrenci 
yurdu şeklinde plan kararı getirilmiştir. Alman meclis karan ile gerçekleştirilen plan değişikliği 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında düzeltilmiş, ancak 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
paftalarında düzeltilmemiştir. Bu nedenle meclis karan ile plan değişikliği gerçekleştirilmiş olmasına 
rağmen onaylı nazım imar planında halen dini tesis alanı olarak planlı durumdadır.
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Şekil 2. Onaylı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları

3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
272 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller onaylı 1/1000 ölçekli uygulam a imar planı kapsamında 

belediyesince yapılan 3194/18. Madde uygulaması sonucunda oluşmuş olup, parsel imar parseli 
niteliğindedir. 156 ada 4,6,7,8,10 ve 11 numaralı parseller ve 157 ada 12 ve 7 numaralı parseller henüz 
uygulama görmemiştir. 156 ada 4,7,8 ve 11 parsellerin içerisinde bir adet tescilli yapı yer almaktadır. 
(Ak Çeşme : Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 06.05.2005 tarih, 409 sayılı 
kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.)

Halihazırda 156 ada 6 parsel ile 10 parseller ile 157 ada 7 ve 12 parsellerin bir kısmı öğrenci 
vurdu ve bahçesi olarak kullanılmaktadır. 157 ada 12 parsel içerisinde aynca mobilya atölyesi olarak 
kullanılan bir adet yapı bulunmaktadır. 156 ada 10 numaralı parselde ise güney kısımda plastik 
doğrama atölyesi, mobilya atölyesi amaçlı kullanılan yapılar, orta kısımda sürücü kursu pisti ve 
müştemilatları, kuzey kısımda ise sportif amaçlı kullanılan halı saha yer almaktadır. Alanın batı sınırı 
ise makilik ve çalılık bitki örtüsüyle kaplıdır.

Şekil 3. Kadastral Durum
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4. PLANLAM ANIN AM AÇ VE KAPSAM I
Planlamaya konu taşınmazların bulunduğu bölgede maliye hâzinesi adına tescilli olup, ilk 

planlama yapılırken mera vasfında olduğu için imar planına dahil edilemeyen 156 ada 10 parselin 
planlanması ve çevresindeki planlı alanlarla birlikte plan bütünlüğünün sağlanması hedeflenmektedir. 
Bu kapsamda mülga Çıplaklı Belediyesi tarafından hazine adına kayıtlı 156 ada 10 numaralı parselin 
Oba Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği tarafından Sosyal Hizmetlerde Kullanılmak üzere 
belediyeye devri talep edilmiştir. Ancak Alanya Milli Emlak M üdürlüğü tarafından taşınmazın 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli planlarının yapılarak müstakil parsel haline getirilmesinin ardından belediyeye 
devrinin değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Bu amaçla bölgede ilave nazım imar planı ve plan 
değişikliği teklifi hazırlanmıştır. Bu doğrultuda milli emlak müdürlüğü ile Alanya Belediyesi arasında 
yazışm alar yapılm ış ve hazırlanan taslak uygulama imar planı örneği üzerinden görüş 
istenmiştir.Alanya Milli Emlak M üdürlüğü’nün 02.10.2015 tarih ve 6467 sayılı olur yazısı ile plan 
kararları aşamasına geçilmiştir.

5. PLANLAM A KARARLARI
Plan teklifine konu alan için Çıplaklı M ahallesi bütüncül imar planı yapımı aşamasında tüm 

kurum görüşleri alınmış ve jeolojik etüt çalışmaları yapılmıştır. İller Bankası Genel M üdürlüğü’nce 
hazırlanan jeolojik  etüt raporunda ilave plana konu alan önlemli alan (ÖA) olarak değerlendirilmiş 
planlama alanında içinde yer aldığı alan bütününde yerleşime uygun olmayan bir alanın bulunmadığı 
belirtilmiştir. Hazırlanan plan tek lif dosyasında planlamaya konu 156 ada 10 numaralı parselin 
doğusundan geçmekte olan onaylı planda 10 metre olarak öngörülen taşıt yolu devamında söz konusu 
yolun 12 metre olarak sürekliliğinin olması ve plan bütünlüğü açısından 12 metreye çıkartılmıştır.

Tescilli yapının bulunduğu alanın batısında yer alan kültürel tesis alanı güneye kaydırılmış 
tescilli yapı çocuk bahçesi ve oyun alanı içerisinde kalacak şekilde bölge planlanmıştır. Hazine adına 
kayıtlı 156 ada 10 numaralı parselin kuzey doğusunda yaklaşık 8000 m2 büyüklüğündeki alan devletin 
bu alanı ekonomik anlamda değerlendirebilmesi m aksadıyla orta yoğunluklu gelişme konut alanı 
olarak planlanmıştır. Alanya Belediye M eclisi’nin 01.11.2011 tarih, 140 no’lu kararıyla dini tesis 
alanından fiili kullanımla uyumlu olarak özel öğrenci yurdu alanına dönüştürülen kısım, 1/5000 
ölçekli nazım imar planına aynı meclis kararı esas alınarak aktarılmış ve mekansal planlar yapım 
yönetmeliğine uygun olarak sosyal tesis alanı olarak planlanmıştır. Bu bölge ekte sunulan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı taslağında ise özel öğrenci yurdu olarak önerilmiştir. 156 ada 10 parselin 
güney kısmı trafik yoluyla tampon oluşturulması amacıyla park alanı, park alanının kuzeyi ise sosyal 
tesis alanı olarak öngörülerek, mevcut sosyal tesisin büyütülmesi hedeflenmiştir. Onaylı nazım imar 
planında tanımlanmayan ancak uygulama imar planında oyun alanının batısında önerilen yol ve 
otopark alanının tek lif planda aynı fonksiyonla devamlılığı sağlanmış ve doğu batı istikametinde 10 
metre genişliğinde trafik yolu ile yol kenarında otopark alanı planlanmıştır. Yapılan planlama ile 
sosyal tesis ve kültürel tesis alanı olarak planlı bölgenin otopark ihtiyacının karşılanması 
hedeflenmiştir. Böylece mevcutta yaklaşık 17 araç kapasiteli otopark alanının büyüklüğü yaklaşık 33 
araca çıkarılmıştır. 156 ada 4, 7, 8 ve 11 numaralı parsellerde yer alan tescilli yapının (Ak Çeşme) 
mekansal planlar yapım yönetmeliğine uygun olarak gösterimi yapılmış ve koruma alanı plan üzerine 
aktarılmıştır. Planlama alanının kuzey doğu köşesinde yer alan park alanı korunmuş, trafo alanları ise 
onaylı nazım imar planı çizim tekniğine uygun olarak alt ölçekli planlarda gösterilmek üzere nazım 
plan teklifinde tanımlanmamıştır. Alt ölçekli planlamalarda öngörülen emsal oranı olan 1.00 esas 
alınarak bölgede yaklaşık 200 kişilik ilave nüfus oluşmaktadır. T eklif nazım planda çevrede yeterli 
miktarda park alanı bulunduğu kabul edilerek oluşan nüfusun sosyal alan ihtiyacının karşılanması 
hedeflenmiştir. Bu doğrultuda onaylı planda kültürel tesis, park, oyun alanı, olarak belirlenen alanlar 
korunarak ya da kısmen arttırılarak, donatı alanı artışı sosyal tesis alanı olarak sağlanmıştır.

Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve plan 
değişikliği taslağı esas alınarak oluşan alan dağılımları şu şekildedir:

Not: Onaylı planda koruma alanı olarak tanımlı bölge, koruma alanı sınırları plan üzerinde 
gösterilmek suretiyle çocuk bahçesi ve oyun alanı sınırlarına dahil edilmiştir.
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Fonksiyon Onaylı Plan 
Alan Dağılımı (m2)

Plan Değişikliğine 
Konu Alan (m2)

İlave İmar Planına 
Konu Alan (m2)

Plan Teklifine Konu 
Toplam Alan (m2)

Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı 5546 3492 2183 5675
Park Alanı 1079 301 917 1218
Yeşil Alan Toplamı 6625 3793 3100 6893
Korum a Alanı 537
Kültürel Tesis alanı 2919 2809 111 2920
M evcut Özel Öğrenci Y urdu Sosyal 
Tesis alanı

6092 6092 6092

Öneri Özel Öğrenci Yurdu Sosyal 
Tesis Alanı

2999 5276 8275

Konut alanı 212 7788 8000
Trafo M erkezleri 360 302 61 363
Yol Alanları 4473 4799 4283 9082
TOPLAM 21006 21006 20619 41625
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Şekil 4. l / l  000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Taslağı
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