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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
Planlama Şube Müdürlüğü

Sayı : 90852262-301.03- 
Konu: Gazipaşa, Pazarcı Mah.,

431, 427 adalar ve çevresi UİP. Değ.

o t , /11/2015

BAŞKANLIK MAKAMINA

Gazipaşa Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 138 sayılı Meclis Kararı ile uygun 
bulunan, Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde, 431 ada, 427 ada ve çevresine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Hüsamet 
İmar ve Şehirci

Uygun görüşle
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Genel Se

BELED MECLİSİNE
1/2015

II EKİCİ ^ 
Genûl Sekreter

aşkanı

EKLER:
• 1/1000 ölçekli UİP. Değ.
• Meclis Kararı
• U5000 ölçekli NİP.

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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T.C.
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

Karar Tarihi : 05/10/2015 Karar No: 138

Belediye 
Meclisini Teşkil 
Edenlerin Adı 

Soyadı

Dr.Adil ÇELİK, Kemal SARIYILDIRIM, Tevfık KARAV, Ahmet BÜYÜKAKÇA, 
İsmet TOK, Nazmiye GÜL ÖZGÖRÜ, İbrahim TUNCER, İlker ERDOĞAN, 
Mahmut BAŞ, Mustafa AVCI, Şema ŞENLİ ,Veli ASLAN , Semra YALÇIN BİLGİÇ 
Şevket GÜLCAN, Eşref ÖZDEMİR, Mustafa TÜRKER

Gazipaşa Belediye Meclisi, 2015 EKİM ayı toplantısının I.Birleşiminin I.Oturumunu 
yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı 
Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri ile 2015/06 sayılı Belediye Meclis Kararı gereğince 
05.10.2015 Pazartesi günü saat 14.00’de yukarıda isimleri yazılı üyeler huzuru ile Belediye Toplantı 
Odasında, Belediye Başkanı Dr.Adil ÇELİK’ in Başkanlığında toplanarak tafsilatı meclis müzekker at 
tutanaklarında yazılı olduğu şekilde aşağıdaki hususu karara bağladı

İlçemiz Cumhuriyet (Pazarcı) Mahallesi 431 Ada 1 nolu Parselin Cephe Aldığı Yolda 
Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi:

Fatma GÜLCAN Ve Müştereklerinin 20K-2A ve 20K-2D nolu imar paftalarında yer alan 
Pazarcı(Cumhuriyet) Mahallesi 427 ada 1 ve 8 nolu parsellerle 431 ada 1 ve 8 nolu parselleri de 
kapsayan alanda yapılan revizyon imar planında uygulama görmüş parsellerin park ve yolda kalması 
sebebi ile plandaki 15 metrelik yolun 12 metreye düşürülmesi ve uygulama görmüş parsellerin eski 
haline getirilmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliği talepleri 17.09.2015 tarihli 
İmar Komisyonu Toplantısında görüşülmüş olup; Gazipaşa 20K-2A ve 20K-2D nolu İmar Paftalarında 
yer alan Pazarcı(Cumhuriyet) Mahallesi 427 ada 1 ve 8 nolu parsellerle 431 ada 1 ve 8 nolu parselleri de 
kapsayan plan değişikliği önerisinin incelenerek uygun bulunduğu anlaşılmıştır.

Konunun Belediye Meclisinde Görüşülmesi Sonucunda;İlçemiz Cumhuriyet (Pazarcı )Mahallesi 
tapulama sınırları içerisindeki 431 ada 1 nolu parselin cephe aldığı yol ve yakın çevresini kapsayan 
1/000 ölçekli 20K-IIa ve 20K-IId nolu 2 adet uygulama imar planı paftasına giren yaklaşık 2000m2 
büyüklüğündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b 
ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince kabulüne ve onanmasına, karar 
suretinin ekli tadilat dosyasıyla birlikte İmar ve Şehircilik M üdürlüğüne tevdiine katılanların 
oybirliğiyleı karar verildi .



ANTALYA İLİ - GAZİPAŞA İLÇESİ 
431 ADA 1 PARSEL VE YAKIN ÇEVRESİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 
ÖLÇEK: 1/1000 
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PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI 
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ANTALYA İLİ -GAZİPAŞA İLÇESİ 
CUMHURİYET(PAZARCI) MAHALLESİ
431 ADA 1 NOLU PARSELİN CEPHE ALDIĞI YOLDA HAZIRLANAN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU________________________________________

1-PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı; Antalya İli, Gazipaşa Belediyesi, Cumhuriyet (Pazarcı) 
mahallesi tapulama sınırlan içerisindeki 431 ada 1 nolu parselin cephe 
aldığı yol ve yakın çevresini kapsayan 1 /1000 ölçekli 20K-IIa ve 20K-IId nolu 
2 adet Uygulama İmar Planı paftasına giren yaklaşık 2000m2

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Şekil 2. Kadastral Yapı

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Hazırlanan ve önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine 
konu olan 431 ada 1 parsel uygulama görmüş bir imar parselidir. Ancak 
04.12.2012 tarih 277 sayılı Gazipaşa Belediye Meclisi kararı ile onanan 
Cumhuriyet Mahallesi İmar Planı Revizyonu ile sözkonusu parsel ve yakın 
çevresinde yol düzenlemesi yapılmış ve 431 ada 1 parsel ve bu parselin 
cephe aldığı yoldaki diğer uygulama görmüş parseller imar planı revizyonu 
ile bozulmuş, uygulama parselleri gözardı edilmiştir. Bunun yanısıra önceki 
imar planına uygun olarak belediye tarafından yol, kanalizasyon vb. altyapı 
çalışmaları tamamlanmış, ancak 2012 senesinde yapılan bahsi geççen 
revizyon ile mevcut altyapı tesisleri de gözardı edilmiştir. Bu sebeple 431 ada 
1 nolu parselin cephe aldığı yoldaki uygulama görmüş parsellerde 
sözkonusu yolun ve imar planının eski haline getirilerek parsellerin eski 
imar haklarına kavuşturulması ve mevcut altyapı tesislerinin korunması 
amaçlanmaktadır.

3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Plan değişikliğine konu olan 431 ada 1 nolu parsel mevcut uygulama imar 
planında 5,A-3,3 ve 0.30/0.90 yapılanma koşulları verilen gelişme konut 
alanı içerisinde kalmakta olup, bir kısmı Cumhuriyet mahallesi İmar Planı 
Revizyonu ile güzergahı ve genişliği değiştirilen yol içerisinde kalmaktadır.

İmar planı revizyonu öncesinde 12 m genişliğinde taşıt yolundan cephe alan 
431 ada 1 parsel ve hemen güneyindeki 8 nolu parsel ile 427 ada 1 ve 8 nolu 
parseller revizyon sonrasında 15 m’ye çıkarılan yoldan cephe almakta, hatta



yolun güzergahının da değiştirilmesi ile bir kısmı yolda ve park alanında 
bırakılmaktadır. Uygulama görmüş imar parseli konumundaki sözkonusu 
parsellerin imar haklan bu şekliyle tamamen bozulmuş, zarara uğramıştır. 
Bununla birlikte önceki plana uygun olarak belediye tarafından yapılan yol, 
kanalizasyon vb. altyapı tesisleri de gözardı edilerek belediye zarara 
uğratılmıştır.

Şekil 3. Cumhuriyet Mah. Revizyonu öncesi parsellerin durumu(Uygulama İmar Planı)

Şekil 4. Cumhuriyet Mah. Revizyonu sonrası parsellerin durumu(Uygulama İmar Planı)



Planlama alanında yapılan inceleme sonucunda kadastro paftasında dere 
olarak görünen kadastro boşluğu ile halihazır haritada şev şeklinde 
gösterilen dere birbirinden farklılık göstermekte, kadastro paftası ile 
halihazır harita üzerinde görülen dere kayıklık göstermektedir. Ancak tapu 
tescil işlemleri kadastro paftası üzerinden yapıldığı için, halihazır harita 
gözönünde bulundurularak yapılan Cumhuriyet mah. Revizyon İmar 
Planında kadastro sınırları ve mevcut altyapı tesisleri dikkate alınmadan 
halihazır haritadaki dere sınırlan korunma altına alınmıştır. Belediyeden 
alman bilgiler neticesinde öneri plan değişikliğine göre bu bölgede dere 
ıslahının mutlaka yapılacağı öngörülmekte olup, dere koruma ile ilgili altyapı 
çalışması öneri imar yoluna göre yeniden düzenlenecektir.

4. PLANLAMA KARARLARI
Hazırlanan imar planı değişikliği ile uygulama görmüş parsellere eski 
haklarını verebilmek ve belediye tarafından yapılan mevcut altyapı tesislerini 
(kanalizasyon,yol, vb.) korumak amacıyla sözkonusu parselleri içeren 
bölgede planın eski haline getirilmesi uygun bulunmaktadır.

Bu sebeple 12 m’den 15 m’ye çıkanlan yol eski güzergahına getirilerek 12 m 
genişliğine tekrar indirilmiş, uygulama görmüş imar parselinin üzerinde 
önerilmiş olan üçgen formundaki küçük yeşil alan kamu eline geçmesi 
mümkün olmadığından ve de cumhuriyet mahallesi revizyonu ile gelen 
ekstra bir yeşil alan olduğundan kaldırılmıştır. Alanda eski yoğunluk 
kararları aynı şekliyle korunmuş, herhangi bir yoğunluk artışı hiçbir şekilde 
meydana getirilmemiştir.

Şekil 5. Mevcut Plan



Şekil 6.Uygulama İmar Planı Değişikliği 
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