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M anavgat Belediyesi sınırları içerisinde, M im ar Sinan M ahallesi 1553 ada 22 parselin 
resmi kurum  alanından konut alanına dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 ölçekli N azım  İm ar 
Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanm ak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

E K :-1/5000 ölçekli NİP. fot. 
-İtiraz yazısı.

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
Web: www.antalva.bel.tr E-posta: info@antalva-bld.gov.tr planlama@ antalva.bel.tr
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PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
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• MÜLKİYET SINIRI

KONUT ALANI

PLAN NOTl ARİ
- KONUSUNA VE İL G İSİN E G Ö RE 1/500(1 ÖLÇEKLİ ANTALYA - 
MANAVGAT NAZIM  İM A R  PL A N I VE /1000 Ö LÇ EK L İ 
UYGULAMA İM AR PLANI PLAN K O ŞU LLA RI G EÇ ERLİD İR .
- PLAN K OŞULLARI DIŞINDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE 
BU YÖ N ETM ELİĞ İN  D E Ğ İŞ T İR İL M E S İN E  DAİR YÖNETM ELİK 
HÜKÜM LERİ G E Ç E R L İD İR
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2015 tarih ve 727 sayılı kararı ile onaylanan 
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, 026B-24A nolu imar paftasında yer alan Mimar Sinan 
Mahallesi 1553 ada 22 parselin resmi kurum alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediyesinde 18.09.2015-18.10.2015 
tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

İlgili plan değişikliği tarafımızca incelenmiş olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Bahse konu plan değişikliği ile mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Resmi Kurum 
Alanı” olarak belirlenmiş olan 2550 m2 büyüklüğündeki parselin kullanım şekli değiştirilerek, “Konut 
Alanı”na dönüştürülmüştür.

Plan değişikliği ile plan bütününe ilave edilen nüfus için gerekli sosyal ve teknik altyapı 
alanlarının Mekansal Alanlar Yönetmeliğinin Ek-2 tablosunda belirtilen standartlar doğrultusunda 
ayrılması gerekirken, parselin tamamı konut alanı olarak planlanmış gerekli donatı alanları 
oluşturulmamıştır, bu nedenle imar planı değişikliği ilgili mevzuat hükümlerine de aykırıdır.

Kaldı ki, yine Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinde;

“İmar planlarında sosyal ve teknik alt yapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki 
imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği 
yapılamaz

''''İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya 
yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde 
böyle bir değişiklik yapılabilmesi için, İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı 
alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır

“İmarplanında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve 
kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki 
alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında 
yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki 
hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin 
dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” 
denilmektedir.

Bu doğrultuda, söz konusu taşınmaza esdezer yeni bir alan gösterilmediği takdirde parselin 
konut amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklisi yanılması mümkün 2örülmemekte olup 
yukarıda bahsedilen yayınlanan Mekânsal Planlar Yapım Y p n e l ı ^ l i ğ j h ü İ d ^ -------- -------
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Ayrıca, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesinde kamulaştırılması 
gerektiği halde kamulaştırma kararı alınmayan uygulama imar planına göre üzerinde yapı yapılması 
mümkim olan taşınmazlarda malikinin talebi üzerine ilgili yatırımcı kuruluşunun izni ve projeler 
hakkında uygunluk görüşü alınarak özel tesis olarak isletilmek üzere yürürlükteki imar planının 
yapılaşma ve kullanım kararlarına uvzun yapı insa e d ile b ilir denilmektedir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca plan değişikliği yapılmasına 
gerek olmazken, bu madde umumi hizmetlere ayrılan alanlarda kamulaştırma yapılmaması halinde 
plan değişikliği yapılabileceğine ilişkin bir düzenlemeyi de içermemekte olup, bu madde ile sadece, 
imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan alanlarda yürürlükteki imar planı uygulanıncaya kadar 
sahiplerinin talepleri halinde muvakkat yapı yapılarak, bu yapılara geçici yapı ruhsatı ve yapı 
kullanma izni verilmesine ilişkin düzenlemeler getirilmiş, yürürlükteki imar planında umumi 
hizmetlere ayrılmış olmakla beraber kamulaştırma kararı alınamayan alanlarda, imar planı kararına 
uygun olmak, ilgili yatırımcı kamu kuruluşunun izni ve projeler hakkında uygunluk görüşü alınmak 
kaydıyla, özel tesislerin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Yukarıda bahsedilen açıklamalar doğrultusunda itiraza konu plan değişikliği; kaldırılan 
“Resmi Kurum Alanı”na eş değer bir alan ayrılmaması, mevcut imar planına ilave edilen nüfusa 
yönelik gerekli sosyal ve teknik altyapı alanlarının oluşturulmamış olması nedeniyle ilgili mevzuat 
hükümleri ile şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırıdır.

Askı süresi içerisinde yapmış olduğumuz itirazımızın yasal süreler göz önünde bulundurularak 
değerlendirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımızla,
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TMMOB Şehir Plancıları Odası, Anayasa'nın 135 Maddesinde tanımlanan, 7303 sayılı KHK'lerle değişik 6235 sayılı TMMOB Yasası uyarınca kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur
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