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Konyaaltı Belediye M eclisinin 04.12.2015 gün ve 168 sayılı kararı ile reddedilen, 
Karaman Çayı ile Çandır Çayı arasında Karaağaç mevkii için yapılan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
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MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje M üdürlüğü’nün 30/11/2015 tarih ve 1521 sayılı yazısı.

ÖZÜ

Konyaaltı Belediye Meclisi 06/05/2015 gün ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen ve 
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2015 gün ve 574 sayılı kararı ile onanan 
Karaman Çayı ile Çandır Çayı arasında Karaağaç mevkii için yapılan uygulama inaar 
planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 4 (dört) itiraz İmar Komisyonundan 
geldiği şekliyle, oy birliği ile ret edilmiştir.

GÜNDEM NO 07 KARAR NO 168

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE M ECLİSİ’NİN 04/12/2015 TARİH,
168 SAYILI KARARIDIR

‘Başkanlık Makamına;

İlgi: a) Songül BAŞKAYA’nın 02.10.2015 gün ve 16426 evrak kayıt nolu dilekçesi.
b) Ahmet YILMAZ, Altan YILMAZ, İsmet YILMAZ ve Aslı YILM AZ’ın 29.09.2015 gün ve 

16181 evrak kayıt nolu dilekçesi.
c) Antalya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Daire Başkanlığı Batı Antalya Emlak 

M üdürlüğü’nün 17.09.2015 gün ve 31187 sayılı yazısı.
d) Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 17.09.2015 gün ve 34571 sayılı yazısı.

İlgi dilekçe ve yazılar ile 06.05.2015 gün ve 69 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi ile
12.06.2015 gün ve 574 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Karan ile onaylanan Karaağaç 
Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde 4 (dört) adet itirazda 
bulunulmuştur.

Konu, 05.11.2015 gün ve 158 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Karan ile İmar Komisyonuna 
havale edilmiştir.

İmar Komisyonu’nun 25.11.2015 gün ve 53 sayılı raporu yazımız ekinde olup, konunun 
görüşülmek üzere Meclise havalesini arz ederim.” İfadeli, Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/11/2015 
tarih ve 1521 sayılı yazısını arz ederim.

Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU: “

İMAR KOMİSYONU RAPORU

KOMİSYONA HAVALE EDİLEN  
MECLİS KARARININ KOMİSYON TOPLANTISININ

Karar Tarihi 05.11 .2015 Karar Tarihi 2 5 .11 .2015

Karar No 158 Karar No 53

Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü

ÖZÜ
Karaağaç Mevkii için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 4 (dört) adet 
itirazın görüşülmesi.
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KARAR

06.05.2015 gün ve 69 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi ve 12.06.2015 gün ve 574 sayılı 
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan Karaağaç Mevkii için hazırlanan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde 4 (dört) adet itirazda bulunulmuştur. 
İtirazlar Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup;

-Songül BAŞKAYA’nm 27.07.2015 gün, 41009 kayıt nolu ve 02.10.2015 gün ve 16426 kayıt 
nolu (Antalya Büyükşehir Belediyesi yazısı ekidir) itirazlarının; söz konusu planın DSİ 13. Bölge 
Müdürlüğü görüşü ile yapıldığı, Karaman ve Çandır Çayı Şeddelerinin ilgili kurum görüşü ile 
belirlendiği buna ek olarak alan genelinde ilave 7 adet su tahliye kanalının plan kararı ile tesis edildiği 
gerekçeleri ile REDDİNİN,

-Ahmet YILMAZ, Altan YILMAZ, İsmet YILMAZ ve Aslı YILM AZ’m 29.09.2015 gün ve 
16181 sayılı itirazına konu plan notunda geçen “ ... Boğaçayı taşkın projesindeki şeddelerin yapımı 
tamamlanmadan ve DSİ’nin uygun görüşü alınmadan taşkın sınırı içinde kalan kullanımlara inşaat 
ruhsatı verilem ez...” ibaresinin DSİ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenmesi sebebiyle itirazının 
REDDİNİN,

-Defterdarlık Milli Emlak Daire Başkanlığı Batı Antalya Emlak Müdürlüğü’nün 22.07.2015 
gün, 23502 sayılı ve 17.09.2015 gün, 31187 sayılı (Antalya Büyükşehir Belediyesi yazısı ekidir) 
itirazlarının; Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nm 08.11.2012 gün ve 7321 sayılı yazısı ile 
kurum görüşünün alındığı ve l/IOOO Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yürürlükte bulunan üst 
ölçekli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığı görüldüğünden reddinin uygun 
olduğu değerlendirilerek Meclisin takdirine sunulmuştur.” İfadeli; Komisyon Başkanı Cansel 
TUNCER (imzalı), Başkan Vekili Ali POLAT (imzalı), Komisyon Sözcüsü Ayhan Adnan ABAY 
(imzalı), Üye Nail AVCI (imzalı), Üye Osman Ali ECİŞ (imzalı) İmar Komisyonu raporunu arz 
ederim.

Başkan; konuyu görüşmeye açtı. Yapılan gömşmeler sonunda oylamaya geçilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda;

Konyaaltı Belediye Meclisi 06/05/2015 gün ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen ve Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2015 gün ve 574 sayılı karan ile onanan Karaman Çayı ile 
Çandır Çayı arasında Karaağaç mevkii için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi 
içerisinde yapılan 4 (dört) itiraz İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile ret edilmiştir.

luhıttin B( 
Belediye Başkanı 
Meclis Başkanı

Buşra DİRGEN 
Divan Kâtibi

Halil Tolga AYVAZOĞLU 
Divan Kâtibi
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KONYAALTI İLÇESİ BAHTlü VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI 
(KM:8+600 -10+500 KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ 

(KARAAĞAÇLIK MEVKİİ)
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi sınırları içerisinde Bahtılı ve Zümrüt mahallelerinin bulunduğu alanda 
yer alan toplam yaklaşık 190 ha. Iık alanı kapsamaktadır.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı hazırlanan alan Doğu ve kuzey doğusunda Karaman Çayı, 
Güneyde Çandır Çayı doğal eşikleri ve batıda NATO Boru hattı yapay eşiği ile sınırlı ve Batı Çevre 
Yolunun (KM: 8+600 -  10+500 kısım) güzergahı ve çevresini kapsayan alandır (Şekil 1).



1. PLANLAMA ALANININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 
1.1 Yargı Kararı lie İptal Edilen Planlar

Planlama alanı, Antalya Kent bütününü kapsayan ve 30.07.1998 tarih ve 36 sayılı Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanmış olan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı sınırları 
içerisinde kalmaktadır,
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na uygun olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, 
Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 14.04.1998 gün 128 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 17.12.1998 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu planlarda Batı 
Çevre Yolu'nun doğusu, "0.20 emsalli, tarımsal niteliği korunacak alanlarda düşük / az yoğunluklu 
konut+günübirlik tesis tercihli kullanış alanları (KG)''olarak planlanmış ve plan hükümleri 
"Tarımsal niteliği korunacak özel mahsul/düşük yoğunluklu konut alanlarında (%20) aynı 
yoğunluğu korumak ve hmax=6.50 m/yi aşmamak üzere konutun yanı sıra günübirlik tesisleri de 
yapılabilir" şeklindedir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına göre 5216 sayılı yasanın 7/c 
maddesi gereği, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddelerine göre yapılan Parselasyon 
Planı, 13/05/2010 gün ve 258 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümeni Kararı ile onaylanmıştır.
Ancak söz konusu parselasyon işleminin dayanağı Encümen Kararına ve bu işlemin dayanağı olan 
1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan çeşitli 
davalarda Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı olarak düzenlenen alanların alt planlarda Konut Alanı 
olarak düzenlenmiş olması karşısında alt ölçekli planın üst ölçekli plana uyumlu olması kuralının 
ihlal edildiği açık olduğu, dava konusu alana ilişkin olarak onaylı imar planlarında hukuka uygunluk 
görülmediği ve bu doğrultuda dayanaksız kalan parselasyon planının hukuka uygun olmadığı ifade 
edilerek dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu mahkeme kararları doğrultusunda "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan" olarak hazırlanan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 16.04.2012 tarih 226 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 
onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

1.2 Büyükşehir Konyaaltı ve Kepez Belediyeleri ile Karayolları arasında Yapılan Protokpl
Antalya Batı Çevre Yolunun kamu yararına uygun olacak biçimde Devleti kamulaştırma külfetinden 
kurtararak imar planı ile açılması amacıyla; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve 
Kepez Belediyelerinin Batı Çevre Yolunun kısa zamanda hizmete açılabilmesine yönelik işbirliği 
içerisinde taraf olduğu; imar uygulamaları, kamulaştırma, tahsis ve yapım işlemlerine yönelik 
yapılacak çalışmalar doğrultusunda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne boş olarak tahsisinin 
yapılabilmesine yönelik düzenlenmiş olan Protokol, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile 
13/09/2007 tarihinde imza altına alınmıştır.

1.3 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı
15.04.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanmış olan 1/100.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planında planlama alanı, (yaklaşık 160 ha.lık alan) "Kentsel Gelişme Alanı" olarak 
planlanmış durumdadır (Şekil 2).

Planlama Alanı ve yakın çevresini kapsamakta olan 282.40 ha.lık alanın tarım dışı kullanımına 
yönelik 27/02/2013 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Kamu Yararı Kararı verilmiştir (Ek2).



Şekil 2. Planlama alanının 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında durumu

1.4.1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
Batı Çevre Yolunun en kısa zamanda hayata geçirilebilmesine yönelik Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nca hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 19.06.2014 tarihinde, 3194 
sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Re'sen onaylanmıştır (Şekil 3).
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Kentsel Gelişme Alanı" olarak planlanan alan yaklaşık 
160 ha. iken 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında yaklaşık 53 ha. alan "Konut Dışı Kentsel 
Çalışma Alanı" olarak planlanmıştır. Plan raporu incelendiğinde planlamanın, Batı Çevre Yolunun 
doğusunda demiryolu hattı ile sınırlandırılmış olduğu ve % 40 zayiat ile yolun elde edilebilmesi için 
yeterli görülen alanın batıda planlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Geri kalan saha, "Tarımsal Niteliği 
Korunacak Alan" olarak planlanmıştır.



Şekil 3. Planlama alanının 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında durumu
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Şekil 4. Planlama alanının 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında durumu



1.5. i/5000 ölçekli Mazım İmar Plant ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
1/25.000 planda "Konut Dışı Kentse! Çalışma Alanı"{ KDKÇA) olarak planlanmış olan sahada 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; (E: 0.40) emsalli "Konut Dışı 
Kentsel Çalışma Alanı" plan kararı getirilmiştir (Şekil 4,5).

Şekli 5. Planlama alanının 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında durumu

1.6. Parselasyon Planı
Bakanlıkça hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun olacak şekilde. Çevre Yolunun 
geçtiği bölgenin ivedilikle Kamu mülkiyetine geçerek yolun açılabilmesi amacıyla Büyükşehir 
Belediyesince Parselasyon Planı hazırlanarak Belediye Encümeninin 01/08/2014 tarih 696 sayılı 
kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yoldan cepheli olarak 
oluşabilmeleri amacıyla ön tarafta yer alan servis yolundan cephe alabilmesi; minimum parsel ve 
minimum cephe şartlarını sağlayabilmek üzere oluşturulan parsellerin büyüklükleri, 10.000- 
15-OOOm̂  arasında değişmektedir. Dolayısıyla Planlama alanı içerisinde plan adalarından 
kaynaklanan zorunlu olarak dengesiz bir dağılım oluşmuştur.

1.7 Eskişehir-Antalya Demiryolu Hattmda Değişiklik Yapılması
Bu sürecin yanı sıra, Eskişehir-Antalya Demiryolu Hattının Konyaaltı ilçesinde imarlı sahalardan 
geçmesi nedeniyle Konyaaltı ilçesine imarla ilgili yaşanan sorunların çözülmesine yönelik oluşan 
bazı gelişmeler planlama sahasını da etkilemektedir.
Bu süreçte Belediyemizce yürütülen ve kenti etkiler nitelikte diğer çalışmalar kapsamında 
Eskişehir-Antalya Demiryolu Projesinin onaylı güzergâhının ÇED sürecini tamamlayamamış olması 
ve Konyaaltı ilçesi kapsamında onaylı planların bulunduğu bölgelerden geçmesi gibi uygulama



Şekil 6. Planlama alanının Parselasyon Planında durumu

sorunlarının çözülmesine yönelik Antalya Valiliği Koordinatörlüğünde .toplantılar 
gerçekleştirilmiştir. İlgili tüm kurum/firma yetkililerinin katılımı ile ortaya konan son durum ile ilgili 
çözüme yönelik kurumların ortak çalışmaları neticesinde yeni hat oluşturulması ortak görüşüne 
varılmıştır. Büyükşehir Belediyesi ile Konyaaltı Belediyesinin teknik çalışmalarında geliştirilen 
alternatif hat, ilgili firma yetkililerince incelenmiş, Hızlı Tren Geometrik Standartları göz önünde 
bulundurularak oluşan güzergah Ulaştırma Bakanlığının 18.09.2014 tarih 8974 sayılı yazısı ile 
Belediyemize iletilmiş, daha önce gönderilen hattın iptali ve imar planlarından kaldırılabileceği 
ifade edilmiştir.
Bu doğrultuda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarihli 499 sayılı Meclis Kararı ile söz 
konusu demiryolu hattının imarlı sahalardan kaldırılması ve batıya kaydırılması yönünde bir plan 
değişikliği onaylanmış, böylece Bakanlıkça onaylanmış olan imar planlarında eşik olarak 
belirlenmiş olan hat kaldırılmıştır (Şekil 7).
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Şekil 7. Demiryolu Güzergahında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı

1.7 Konyaaftı İlçesi Bahtılı Ve Zümrüt Mahalleleri, Karaman-Çandır Çayı Arası (Km:8+600 -  
10+500 Kısım) Batı Çevre Yolu Ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu;
Yukarıda bahsedilen süreç içerisinde oluşan gelişmeler doğrultusunda Bakanlıkça onaylanmış olan 
planlarının yeterliliğinin tartışmaya açık hale gelmiş olması ve sağlıklı bir kentleşmenin elde 
edilmesinin amacına ek olarak Çevre yolunun da hayata geçirilmesi hedeflenerek bu süreç 
içerisinde yürürlükte bulunan İmar Planlarına ilişkin yapılacak işlemlere yönelik Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nm 29.09.2014 tarih 15695 sayılı yazısı ile "onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 
1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına ait yapılacak değişiklik, 
revizyon uygulamalar ve itirazlara ilişkin iş ve işlemlerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
çerçevesinde yürütülebileceği" ifade edildiğinden, Bu doğrultuda plana yapılmış olan itirazlara ve 
yapılması gerektiği düşünülen değişikliklere yönelik Bakanlıkça Büyükşehir Belediyesine yetki 
verilmiştir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanları içerisinde hızlı nüfus artış değerlerine sahip olan 
ilçelerden biri olan Konyaaltı ilçesinde, kurum görüşleri doğrultusunda yapılacak planlar ile sağlıklı 
kentleşmenin hayata geçirilmesi amacına yönelik olarak hazırlanarak yürürlüğe giren söz konusu 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında;

® Kent ana ulaşım sisteminde oluşan değişikliklerin planlama alanına yansıtılması 
« Kurumlardan alınmış olup güncel niteliği bulunmayan görüşlerin yenilenerek planlama 

alanına entegre edilmesi (taşkın tehlikesi bulunan sahalar görüşü), 
e Mevcut Planlarda yer alan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının bölge yapısı ile uyumlu 

olmaması,
e Batı Çevre yolunun .+.5.30 kotunda bulunması ve çevre yolunun doğu ve batısının kavşak 

noktasında karşıdan karşıya geçiş sağlanamaması ile iki bölgenin birbirinden tamamen 
kopuk hale gelmesinin önlenmesi, 

e Mevcut plan şemasının zorunlu olarak oluşan yapı adalarında oluşacak dengesiz dağılımın 
önüne geçilmesi vb faydaların elde edildiği görülmektedir.



Plan çalışması 2007 yılında imzalanmış olan Protokol ve 19.03.2008 Tarih ve 26821 Sayılı 
Başbakanlık Genelgesinin 10. Maddesi gereği Belediye Sınırları içerisinden geçen Çevre Yollarının 
kamulaştırılması 3194 Sayılı İmar Kanununun IS.Maddesine göre çözümlenecektir hükmüne ve 
tarım dışı kullanımına yönelik nl02l2013> tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş olan Kamu 
Yararı Kararı doğrultusunda yeniden ele alınmıştır. Planlama alanına ait diğer kurum görüşleri de 
tamamlanmış olup, hazırlanan imar planları bu kararlar doğrultusunda oluşturulmuştur.
Yukarıda detayları ile açıklanan planlama sürecinin son aşamasında; Planlama alt bölgesinde Çevre 
yolunu kat ederek doğu batı yönünde ulaşımı sağlayan yol güzergâhlarının yeniden düzenlenmesi 
ve biriken yağmur sularının tahliyesi için teknik altyapı güzergâhlarının oluşturulması, buna bağlı 
olarak Ulaşım kademelenmesi ve güzergâhlarının geliştirilmesi. Donatı Alanlarının yaya ölçeğindeki 
ulaşılabilirlik ilkesine yönelik konumlarının ve büyüklüklerinin yeniden ele alınması amacı ile 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 
Nisan Ayı meclis toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. Hazırlanan 1/1000 Ölçekli’ Uygulama 
İmar Planı Nisan 2015'de onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre 
hazırlanmaktadır.



3. ARAZİ KULLANIM MEVCUT PLAM VE MÜLKİYET DURUMU
Yaklaşık 190 ha büyüklüğündeki planlama alanında herhangi bir yapılaşma bulunmadığı 
gözlenmişti.r Bu alanda yer alan mülkiyetler tarla vasfındadır. Hazine ve şahıs mülkiyetlerinden 
oluşmakta olan alanda ayrıca tescile konu olmayan kadastral tapulama dışı alanlar da 
bulunmaktadır. Planlama alanı sınırları içerisinde mülkiyeti hâzineye ait Konyaaltı Belediyesine 
tahsisli Belediye Fidanlığı olarak kullanılmakta olan alanın doğu kısmı da yer almaktadır.

4. KURUM KURULUŞ GÖRÜŞLERİ
Alanın planlanmasına yönelik altlık oluşturan görüşler tamamlanmıştır. Bunların içerisinde en 
önemli görüş Tarım Dışı Kullanıma yönelik Toprak Koruma Kurulu'nun 03.10.201 tarihli Kararı ve 
27/02/2013 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş olan Kamu Yararı Kararı'dır.
Planlamaya yön veren diğer başlıca görüşler;

« DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nün alana ilişkin farklı tarihlerde görüşleri buluhmaktadır. 
Bunlardan 24.09.2012 tarihli görüşünde, yapılan planlama çalışmasında herhangi bir 
sakınca görülmediği ifadesi yer almaktadır. Ayrıca Bölge Müdürlüğü'nce verilmiş olan son 
görüşte görüşünde planlama alanında yer almakta olan Kuruçay ve Karaağaçlık-Eğrek 
derelerine ilişkin yatak-kesit hesabı verilmiştir. Bu görüşünde ayrıca planlama alanında 
taşkın sahasında kalan parsellere ilişkin yapılaşmayı önleyici nitelikte plan notu-eklenmesi 
önerilmektedir. 07.12.2012 tarihli görüşünde ise, Boğaçayma ait Islah güzergâhının planlara 
aynen işlenerek korunması her iki sahilinde 50 m genişliğinde yeşil alan ayrılması gerektiği 
belirtilmiştir.

* AEDAŞ'ın 24.10.2014 tarihli görüşünde Planlama alanında yer alan elektrik iletim hattının 
bulunduğu bölgenin yeşil alan veya yola bırakılması gerektiği ifade edilmektedir. •

« Orman ve Su İşleri VI Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'nün 19.10.2012 tarih 3506 
sayılı görüşünde anılan parsellerin kısmen Daimi akışlı Çandır ve Karaman Çaylarında kalan 
bölümlerinin yeşil alan olarak bırakılmasına yönelik önerisi olmuştur.

e Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Emlak Müdürlüğü 08.11.2012 tarih ve 7321 
sayılı yazısında DOP oranı % 40'ı geçmeyecek şartını koşmuş olup, Hazine taşınmazlarını 
kapsayan alanlarda yapılacak olan imar planı çalışmalarında Hazine taşınmazları üzerinde 
belirlenecek olan arazi kullanım kararlarında daha önce yapılmış olan imar planlarında 
belirlenen emsallerin altına düşülmemesi gerektiğini ifade etmiştir.

• Milli Savunma Bakanlığı Antalya Başkanlığı Batı Bölge Birinci İşletme Müdürlüğü'nün 
02.10.2012 tarih ve 2177 sayılı, 10.09.2012 tarih ve 1980 sayılı yazısında planlama alanında 
kalan Nato Akaryakıt Boru Hattı İstimlak şeridi içerisinde (Boru Hattı 5 metre sağı ve 5 
metre solu) herhangi bir çalışma yapılmayacağı, üzerinden ağır tonajlı iş makineleri 
gezdirilmeyeceği belirtilmiştir.

e ASAT Genel Müdürlüğü'nün 15.01.2013 tarih 964 sayılı görüşünde yer alan mevcut
kanalizasyon hatları ve Dünya Bankası Kredili İşler kapsamında yapılması planlanan 
kanalizasyon hatlarının dikkate alınmasına yönelik ifadeler yer almaktadır.

Yukarıda bahsi geçen görüşler ve burada yer almayan tüm kurum görüşleri raporun Ek bölümünde 
yer almaktadır.



5.1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ AMAÇ VE KAPSAMI
Batı çevre Yolunun Karaağaçlık mevkiine rastlayan bölümünün hayata geçirilmesi, Çevre yolunu kat 
ederek doğu batı yönünde ulaşımı sağlayan yol güzergâhlarının yeniden düzenlenmesi ve biriken 
yağmur sularının tahliyesi için teknik altyapı güzergâhlarının oluşturulması, buna bağlı olarak 
Ulaşım kademelenmesi ve güzergâhlarının geliştirilmesi, Donatı Alanlarının yaya ölçeğindeki 
ulaşılabilirlik ilkesine yönelik belirlenmiş konumlarının ve büyüklüklerinin "Mekansal planlama 
Yönetmeliğine uygun olarak ele alınarak, Yürürlükte bulunan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına 
uygun olarak alanın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının hazırlanması amaçlanmaktadır.

BATI ÇEVRE YOLU 

25M TAŞIT YOLU 

20M TAŞIT YOLU 

15M TAŞIT YOLU



6. PLAN KARARLARI
6.1. Ulaşım
Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ulaşıma ilişkin sorunların giderilmesine yönelik 
olarak Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile karşılıklı görüşmeler sonucu elde edilen Çevre 
yolunun bağlantı noktalarına ilişkin çözümler üzerinde mutabakat sağlanmıştır.
60 Metre genişliği ile planlama alanını ayıran bir yapay eşik niteliğindeki Batı çevre Yolu Güzergahı 
üzerinde oluşturulan kavşak noktasında, diamond kavşak tipi detaylandırılmış, mahallenin iki 
bölgesini birbirine bağlayacak toplam 7 adet altgeçit (menfez) güzergahları 1/5000 Ölçekli Nazım 
imar Planına uygun olacak şekilde plana yansıtılmıştır. Bu menfezler şedde kotunun altında 
projelendirilecek, hidrolojik olarak drenaj çözümleri de uygulama projelerinin yapılması ile İmar 
Planının arazi üzerinde uygulanması aşamasında hayata geçirlebilecektir.

Buna göre; 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı kararları ile ortaya konulan ulaşım kademelenmesi
yaklaşımı diamond kavşak ile "Erişme Kontrollü Vol" güzergahından yerleşime erişimin
sağlanmasına yönelik trafik akışı ve kavşak çözümleri plana yansıtılmıştır.
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ortaya konulan ulaşım sistemi ile 100 metre derinliğindeki 
Ticaret adalarının yerleşim içine dönük cephelerinde 25 metrelik ana ulaşım aksları
oluşturulmuştur. Toplayıcı nitelikli bu 25 metrelik ulaşım aksları batı çevre yoluna paralel olacak 
şekilde devamlılık arz ederken, bu ana akslara mahalle ölçeğindeki trafik •yolları ile
irtibatlandırılacak şekilde kurgulanmıştır.
Diğer taraftan, Karaman Çayına paralel olarak devamlılığı olan 20 metrelik trafik yolu güzergahının 
ana amacı yerleşimin doğu ve kuzeyini saran ve devamlılık arz eden bir nitelik ile yavaşlatılmış bir 
araç trafiğine izin verecek şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu güzergah kesiti 
dahilinde, doğudaki rekreasyon, park ve benzeri yeşil alanlardan faydalanacak olan halkın otopark 
ihtiyacının da yol kenarı araç parkı ile sağlanması da hedeflenmektedir.

Yine; Muhasara bölgesinden gelerek devamlılık arz eden ve Enerji Nakil Hattı altından devam eden 
25 metrelik yol güzergahı, Karaağaçlık bölgesinde de devam ettirilirken kuzeyde oluşan kavşak 
noktası donatı alanları ile sonlandırılmış, bu anlamda trafik yönünden daha az riskli bir kavşak 
çözümü elde edilmiştir. Bu noktada sonlanan yol güzergahı doğu batı yönünde işlev görecek ve 
diğer 25 metrelik yollar ile bağlantı kurulmasını sağlayacak yine 25 metrelik refüjlü trafik bağlantısı 
ile yol kademelenmesi temin edilmektedir.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile detaylandırılan ulaşım şemasında özellikle bütün kavşak 
noktalarının düzenlemesi yapılmış buna ek olarak donatı alanları ve çevresinde ihtiyaç gösteren 
otopark alanlarının uygun yürüme mesafeleri düşünülerek konumlandırılmasına dikkat edilmiştir.

Diğer taraftan; yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile doğuda Karaman Çayı ve güneyde 
Çandır Çayı kenarında oluşturulmuş ve devamlılığı olan yeşil alan (Park alanı ve rekreatif alanlar) 
plan kararı benimsendiği, geliştirildiği ve ek alanlar yaratıldığı görülmektedir. Mevcut planlama 
kurgu ve prensipleri değiştirilmeden 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı aşamasında bu alanlara 
erişim ve trafikten arındırılmış, devamlılığı olan ve bisiklet yolu güzergahı ile kullanımı 
güçlendirilmiş bir "PROMENAD'' (Manzaralı Yaya Gezinti Güzergahı) plana yansıtılmıştır. 1/1000 
Ölçekli Uygulama İmar Planı ile yerleşim genelindeki trafikten arındırılmış yaya akslarının elde 
edilmesi ve elde edilen bu aksların PROMENAD ile irtibatlandırılması temin edilmiştir.



6.2. Dere yatakları. Su tahliye kanatlan ve Karamancavı Şeddeleri

Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planının onayı sonrasında 2014 yılı Kasım ve Aralık, 2015 
yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında Antalya Bölgesi (ülke genelinde olduğu gibi) mevsim 
normallerinin üzerinde bir yağış almıştır.

ANA SU KANALURI 
(Güzergahfan Düzenlenmiş 

Dere Yataklan)

M  SU TAHLİYE
GÜZERGAHLARI

Şekil 10. Ana Su Kanalları ve Su Tahliye Kanalları Güzergahları

Bilindiği gibi; Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Batı çevre yolunun Karaağaç Mevkiinde 
bölümünün de dolgu işlemlerine başlandığından planlama bölgesi genelinde mevcut su tahliye 
kanallarına ek güzergahların eklenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda;



Çevre yolunun batı tarafında, Nato Boru hattı güzergahına parallel olacak şekilde bir toplayıcı 
kanalın hayata geçirilmesi, bu amaçla mevcut Nazım imar Planında belirlenmiş olan yeşil bandın 
dahilinde 5 metre genişlikte ve kuzey güney yönünde devamlılık arz ecek şekilde plana 
yansıtılmaktadır. (1 ve 7 nolu tahliye kanalı güzergahları).

Planlama alanının batı sınırını oluşturan ve nato boru hattı güzergahını kapsayan ve takip edecek 
şekilde yeşil bant olarak gösterilen bu yapay eşik, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ölçeğinde 
Teknik Altyapı alanları ve uygun genişlikte ve kesitte kuzey güney yönündeki su tahliye kanalı için 

kullanılacağı gibi batı taraftaki tarımsal alanlar üzerindeki konut baskısına yönelik bir tampon bölge
olarak işlevi olabileceği düşünülmektedir.



Planlama alt bölgesinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu kapsamında doğu batı yönünde 
devamlılığı olan 15 metre genişliğindeki trafik yolları kesitinde yer altı ve yer üstü kanallarının inşa 
edilebileceği öngörüsü yer almaktadır.
Bu kapsamda; biriken yağmur sularının tahliye edilmesine altlık oluşturacak doğu batı yönündeki 
yol güzergâhları (2, 4 ve 5 nolu akslar) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 5'er metrelik 
genişlikte su tahliye kanalı güzergahlarını içerecek şekilde plana yansıtıldığından bölgedeki su 
tahliyesi sorununun çözümüne yönelik olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ortaya konulan 
ilkelerin hayata geçirilmesine olanak sağlanmıştır.

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nün Boğa Çayı'na ait taşkın koruma projesinde yer alan ıslah güzergahı 
planlara aynen işlenerek korunmuştur. Proje hayata geçinceye kadar geçen süre içerisinde taşkın 
tehlikesi altında olan alanlar afete maruz bölge olarak işlenmiş ve bu alanlarda taşkın koruma 
projesin tamamlanana kadar yapılaşmaya izin verilmemesi yönünde plan hükmü getirilmiştir.

Ayrıca DSİ Bölge Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda Kuruçay Deresi'nin tahliye kanalı ile 
Boğaçay'a aktarılması, Karaağaçlık-Eğrek deresinin ise, yatağının büyük ölçüde korunarak inşaatı 
tamamlanmış olan menfezin kullanılması suretiyle Çandır Çayına aktarılması (6 nolu tahliye kanalı 
güzergahı) yönündeki plan kararları yine 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planına yansıtılmıştır, aynen 
korunmuştur. (Şekil 11) Kuzeydeki mevcut dere yatağı tahliyesi 10 metrelik kesite sahip olacak 
şekilde doğu- yönündeki trafik yolu güzergahının ortasına alınmıştır. Bu güzergah Uncalı bölgesine 
geçişi sağlayacak köprü bağlantısına kadar devam ederek önemli bir su tahliyesi işlevini yüklenmesi 
hedeflenmektedir.

Bunun dışında; DSİ 13. Bölge Müdürlüğünden Boğaçayı/Çandır/Karamançayı için hazırlanmış olan 
şedde projesi detaylarının plana yansıtılması ile Karaman çayı mecrası ile ilgili düzenlemeler 
dikkate alınmış, DSİ tarafından belirlenen şedde sınırları ile 20 metrelik yol arasında kalan kısım 
kamuya açık ve kenti bütününe hizmet edebilecek nitelikteki rekreatif ve park alanları olarak 
tanımlanmıştır.

6.3. Ticaret Alanları
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı yaklaşımı ile ses, gürültü vb. olumsuz etkileri dikkate alınarak Batı 
Çevre Yolunun her iki tarafında konut kullanıma yer verilmemiştir. 100 metre ada derinliği 
verilerek lineer ada düzeni şeklinde tasarlanan 1 adet ticari adanın toplam alan büyüklüğü 271500 
m '̂dir.
1/5000 Ölçeli Nazım İmar Planı ile benimsenen ticaret alanlarının, 25 m.lik yoldan cephe almasına 
ilişkin ilkenin devamlılığı sağlanırken, bu alanların arka cephesinde servis yolu niteliğinde 12 
metrelik trafik izli yol bağlantısı, ana trafik arterleri ile ilişkilendirilecek ve trafik akışları sağlanacak 
şekilde düzenlenmiştir.
Mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile öngörülen Pazar Yeri ise yerleşimin ihtiyacını 
karşılayacak büyüklükte (6000 m̂ ) ve yeterli sayıda otopark alanları ve rekreatif ‘alanlar ile 
desteklenerek 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yansıtılmıştır

6.4. Konut Alanları
1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı ile ortaya konulan mevcut plan şeması ve donatı alanlarının uygun 
ulaşılabilirlik mesafeleri yönünden revizyonu ile ortaya çıkan plan şeması 1/1000 ölçekli-Uygulama 
İmar Planına yansıtılmış, konut alanları bu esasa göre tasarlanmıştır. Yine bu yaklaşımın



devamında, planlama Alanında Konut alanlarında ikümlendirme etkisi göz önüne alınarak kuzey 
güney doğrultusunda yöneliş ilkesinin mümkün olabildiğince yerine getirilmiştir.
1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında, donatı alanları standart ve büyüklüklerinin 
arttırılması ile plan zayiat oranı %50'ye yaklaşmıştır. Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında 
öngörülen nüfus (daha önce olduğu gibi) brüt alan üzerinden yaklaşık 15.500 kişi olarak kabul 
edilen nüfus 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yönünden irdelendiğinde;
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile konut alanlarında yapılanma katsayısı E=0.80 olarak 
belirlenmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dâhilindeki toplam (19 adet imar adası şeklinde) 
tasarlanan konut alanı toplamı 657.200 m '̂dir.

TÜİK demografik verilerine göre Antalya'da ortalama hane halkı büyüklüğünün (2013 verilerine 
göre) 3.3 kişi olduğu belirtilmektedir. Buna göre, hane başına ortalama 120 m̂  alan kullanımı ile 
planlama alamnda kişi başına 35 m̂  (120/3.3) inşaat alanı düştüğü kabul edilebilir.

Plan revizyonuna konu alanda iskân edilmesi muhtemel nüfus yukarıdaki veriler ışığında şu şekilde 
gerçekleşmektedir;

• 661.637 X 0.80 (konut yapılanma katsayısı)= 525.760 (Toplam İnşaat Alanı)
• 529.309/35 (kişi başına ortalama inşaat alanı kullanımı)= 15.123 kişi çıkmaktadır..

Bütün bu kabuller ve yapılan hesaplamalar neticesinde planlama alanı için 1/5000 ölçekli Nazım 
imar Planı ile öngörülen 15,500 kişilik nüfüs tespitinin yaklaşık 500 kişilik bir ekstra tolerans ile 
"Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari 
Alan Büyüklüklerin Tablosuna"' göre nüfus büyüklüğüne esas alınabileceği görülmektedir.

Diğer taraftan; Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Bölüm 6.2: Plan 
Kararlarına (Sayfa 171) göre (Tablo6) Antalya Büyükşehir ilçe belediyelerinin 2007 2011 dönemi 
nüfus artış eğiliminde Konyaaltı İlçesi İmar Planı Nüfusu kapasitesi 289.599 kişi ve imar planı 
doluluk oranı 44.15 olarak belirtilmiştir.(Tablo 6.3) Tahmin edilen nüfusun İlçe Belediyelerine 
dağılımında ise Konyaaltı İlçesi 2030 yılı için 256.450 kişilik bir projeksiyon nüfusu tahmini 
yapılmıştır.
Asgari Alan Büyüklükleri Tablosu Açıklamalarda "...Standartlara ilişkin alan hesabında, öncelikle 
varsa üst kademe mekânsal plan ile belirlenen ilçe projeksiyon nüfusunun yer aldığı veya kent 
bütününe yönelik nazım imar planında belirlenen ilçe projeksiyon nüfusunun bulunduğu nüfus 
grubundaki standartlara uyulur...'' denilmektedir.
Yukarıda belirtilen her iki nüfus tespiti ve tahminine göre; Mekansal Planlama Yönetmeliği (EK2 
TABLO) "Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve 
Asgari Alan Büyüklükleri Tablosu"na göre 150.001-500.000 Nüfus grubunda belirtilen değerlere 
göre donatı Alanı hesabı yapılmıştır.
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6.5 Donatı Aiantan
Mekansal Planlama Yönetmeliğinde Belirlenen yaya ölçeğindeki ulaşılabilirlik ilkesine yönelik 
konum ve büyüklükleri ile yeniden ele alman Donatı Odakları Mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar 
Planı ile kurgulanmış ve öngörülmüştür.
Buna göre; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile erişilebilirlik ilkesi ve yürüme mesafesi yönünden 
kurgulanan ve konumlandırılan, Anaokulu, Kreş, Çocuk Bahçesi, aile sağlık merkezi, İbadet yeri 
(Cami) ve İlkokul Fonksiyonları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile net alan büyüklükleri ve 
yapılanma koşulları ile belirlenmiştir.
Bu esasa göre konumlandırılan donatı alanları "Mekansal Planlama Yönetmeliği standartları'' ile 
belirlenen alan büyüklüğünü tatmin edecek niteliktedir. Bu kapsamda Çevre yolunun her iki 
tarafında oluşturulan 3 adet Donatı Odağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yansıtılmıştır..

Söz konusu donatı odaklarında özellikle Anaokulu, Kreş, Çocuk Bahçesi, aile sağlık merkezi, İbadet 
yeri (Cami) ve İlkokul Fonksiyonlarının yürüme mesafeleri ölçeğinde konumlanmasına dikkat 
edilmiştir.

Kreş, Anaokulu ve İlköğretim fonksiyonlarının bir arada olması ve hemen yanında Çocuk Bahçesi 
yer almasına imkan sağlayacak bir tasarıma imkan tanıyacak bir Nazım İmar Planı kurgusu ve 
yaklaşımı 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı aşamasında da devam ettirilmiştir. Yine bu alanların 
etki alanında veya yakınında Aile Sağlığı Merkezi ve İbadet yerleri de konumlanmaktadır.

Eğitim Tesisleri Alanı
Planlama alanı bütününde ihtiyaç gösterecek olan Anaokulu, ilkokul. Ortaokul, Gündüzlü Lise ve 
Meslek Lisesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı tekniği gereği aynı gösterim ile "Eğitim Tesisleri" 
olarak plana yansıtılmıştır.

Yukarıda verilen tablodaki Eğitim Alanları mekânsal Planlama Yönetmeliği standartlarında belirtilen 
uygun büyüklükte Uygulama İmar Planı Ölçeğinde detaylandırılmıştır.
İlkokul ve Anaokulu fonksiyonları için Mekansal Plan Yönetmeliğinde belirlenen "Yürüme 
Mesafeleri" kriteri yerine getirilmektedir. Buna göre güneyde yerleşimin doğu ve batısında iki adet 
odak ve kuzeyde 1 adet odak olacak şekilde toplamda 3 adet "Eğitime Alanı" öbeğindeki İlköğretim 
ve Anaokulu alanları özellikle 500 metrelik yürüme mesafelerini yerine getirecek şekilde 
konumlandırılmıştır.
Plan kararları ile getirilen 3 adet Anaokulu ile toplam 9365 m̂  büyüklüğünde bir okul öncesi eğitim 
alanı tanımlanmıştır. Tanımlanan her Anaokulu, Mekansal Planlama Yönetmeliği standartları ile 
belirlenen 1500-3000 m̂  asgari birim alanı da sağlamaktadır.
Diğer taraftan; plan kararları ile getirilen 3 adet İlkokul alanı ile toplam 24678 m̂  büyüklüğünde bir 
alan tanımlanmıştır. Tanımlanan her birim Mekansal Planlama Yönetmeliği standartları ile 
belirlenen 4000-7000 m̂  asgari birim alanı sağlamaktadır.
Yine planlama alanını bölen Çevre Yolunun her iki tarafında 1 er adet olmak üzere 2 adet ortaokul 
(toplam 24264 m̂ ) 1000 metrelik yürüme mesafesi ve Gündüzlü Lise ile Meslek Lisesi (toplam 
30933 m̂ ) 2500 metrelik yürüme mesafeleri ile yerleşim ölçeğini bile aşacak nitelikte 
konumlandırılmıştır. Anılan bu donatı alanları da Ortaokul için 5000-9000m^ lik. Gündüzlü Lise için 
6000-10000m^'lik ve Meslek Lisesi için 10000-25000m^1ik asgari birim alanı sağlamaktadır.



Sosyal ve Kültürel Tesisler Afanı
Mekansal Planlama Yönetmeliği gösterimi ve tanımları kapsamında "Kreş" gösterimi Sosyal Tesis 
kapsamında yer almktadır.Bu sebeple; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile "Sosyal Tesis'' ana 
başlığında öngörülen kapasite dahilinde s/e oluşturulan donatı odaklarında özellikle-Anaokulu, 
Çocuk Bahçesi, İlkokul Fonksiyonlarının hemen bitişiğinde 3 adet Kreş alanı ile yürüme mesafeleri 
ölçeğinde konumlanması 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ölçeğinde temin edilmektedir.

Buna göre, 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı ile getirilen 3 adet Kreş ile toplam 8533 m̂  
büyüklüğünde bir Sosyal Tesis Alanı tanımlanmıştır. Mekansal Planlama Yönetmeliği ile Kreş 
Alanları için asgari birim alanı belirlenmemiş olmasına karşın, belirlenen her bir kreş alanı 3000 m̂  
ye yaklaşan bir alan büyüklüğüne sahip olacak şekilde kurgulanmıştır.
Ayrıca; yerleşim bütününe yönelik (doğu ve batı kesimde olacak şekilde) 2 adet Sosyal Tesis Alanı 
ile belirlenen 6910 m '̂lik alan ile toplamda 15443 m '̂lik bir SOSYAL TESİS alan büyüklüğüne 
ulaşılarak 15500 kişilik nüfüsun ihtiyacına yönelik donatı alanı standardı da yerine getirilmiştir.

Sağlık Tesisleri Alanı
Planlama Alanı bütününde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile öngörülen donatı odaklarında 3 
adet aile sağlık merkezi (Basamak Sağlık Tesisi) yürüme mesafeleri gözetilerek 1/1000 Ölçekli 
Uygulama imar Planında konumlandırılmıştır. Plan kararları ile getirilen 3 adet sağlık merkezi ile 
toplam 7727 m̂  büyüklüğünde bir Basamak Sağlık Tesisi tanımlanmıştır. Tanımlanan her bir 
basamak sağlık tesisi, Mekansal Planlama Yönetmeliği standartları ile belirlenen 750-2000 m̂  
asgari birim alanını da sağlamaktadır.

Diğer taraftan alt bölge ölçeğinde bir Hastane alanı da yerleşimin doğu tarafında ve trafik yolları 
yönünden halkın ve acil erişimin ulaşılabilirliği yönünden uygun bir konumda 15700 m̂  
büyüklüğünde olacak şekilde belirlenmiştir. Basamak sağlık tesisleri ile Hastane alanı için belirlenen 
toplam 23417 m̂ Mik alan büyüklüğü Mekansal Planlama Yönetmeliği standartlarını sağlamaktadır.

İbadet Yerleri (Cami Alanları)
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile öngörülen İbadet yerleri (Cami Alanları) yürüme ‘mesafeleri 
ölçeğinde konumlanmasına dikkat edilerek 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile 
detaylandırılmıştır.
Planlama alanı dahilinde güney kısmında, yerleşimin doğu ve batısında iki adet ve kuzeyde 1 
adetolacak şekilde toplamda 3 adet "İbadet Yeri" donatı alanları öbeği dahilinde yer almaktadır. 
Belirlenen bu üç ibadet alanı 11612 m '̂lik nın toplam alan büyüklüğü ile Mekansal Planlama 
Yönetmeliği ile belirlenen 15500 kişilik nüfus için belirlenen asgari standardı sağlayacak 
niteliktedir.

Acık ve Yeşil Alanlar
Yürülükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile doğuda Karaman Çayı ve güneyde Çandır Çayı 
kenarında oluşturulmuş ve devamlılığı olan yeşil alan (Park alanı ve rekreatif alanlar) plan kararı 
benimsendiği, geliştirildiği ve ek alanlar yaratıldığı görülmektedir. Mevcut planlama kurgu ve 
prensipleri değiştirilmeden 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı aşamasında bu alanlara erişim ve 
trafikten arındırılmış, devamlılığı olan ve bisiklet yolu güzergahı ile kullanımı güçlendirilmiş bir 
"PROMENAD" (Manzaralı Yaya Gezinti Güzergahı) plana yansıtılmıştır. 1/1000 Ölçekli Uygulama



imar Planının bu kurgusu Antalya Kenti ölçeğinde önemli bir rekreatif alanın hayata geçmesine 
imkan tanımaktadır.

YEŞİLALAN ODAKLARI 
(Park, Çocuk Bahçesi, Pasif Yeşil AJanfar



Kreş, Anaokulu ve İlkokuf Fonksiyonlarının hemen bitişiğinde Çocuk Bahçelerinin ve Parkların 
konumlanması 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ölçeğinde yerine getirilmiştir. Bu donatı 
odakları aynı zamanda aile sağlık merkezi  ̂ ibadet yeri vb donatı alanları ile çevrelendiğinden 

yürüme mesafeleri ve mahalle ölçeğinde, halkın tüm kesiminin ulaşabileceği nitelikte
konumlanması temin edilmiştir.

DONATJ ODAKLAR 
(Yürüme Mesafesi Çapı: 5D0M)



Çevre yolunun batı tarafında, Nato Boru hattı güzergahına paralel olacak şekilde bir toplayıcı 
kanalın hayata geçirilmesi için Nazım imar Planında belirlenmiş olan yeşil bant 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planında detaylandırılmıştır. Planlama alanının batı sınırını oluşturan ve'nato boru 
hattı güzergahını kapsayan ve takip edecek şekilde yeşil bant olarak gösterilen bu yapay eşik, 
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ölçeğinde 5 metrelik genişlikte ve kesitte kuzey güney 
yönündeki su tahliye kanalı için kullanılacağı gibi, batı taraftaki tarımsal alanlar üzerindeki konut 
baskısına yönelik bir tampon bölge işlevini yüklenmektedir.
Bu yeşil alanlara ek olarak; yerleşimin batısında (Pazar Yerinin güneyinde) yaya-yolları ile 
desteklenmiş geniş bir park alanı, güneyde eğrek çayı güzergahına bitişik konumda bir diğer park 
alanı ve doğuda İlkokul alanına bitişik bir park alanı planda kamu kullanımına yönelik olacak şekilde 
konumlandırılmıştır. "Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis'' alanı ile bütünleşen ve saran bir diğer yeşil 
alan (yaklaşık 12.000 m̂ ) yerleşimin kuzeyinde oluşturulmuş önemli bir rekreatif alan 
niteliğindedir.

Ayrıca Karaağaçlık deresi kenarında ekolojik koridor oluşturulması ve kuzeyde donatı alanları ile 
bütüncül biçimde hava koridorları yaratması amaçlanarak gerçekleştirilen yer seçimleri olduğu 
şekli ile bırakılmıştır. Planlama alanındaki toplam aktif yeşil alan miktarı 291.000 mf dir. Alan 
genelinde oluşturulmuş yol güzergahlarında elde edilen refüj, enerji nakil hattı altında kalan 
güzergah vb pasif yeşil alanların da eklenmesi ile elde edilen 324.190 m '̂lik toplam yeşil alan ile kişi 
başına yaklaşık 21m  ̂ lik bir standarda ulaşılmaktadır. Ulaşılan bu standart Mekansal planlama 
Yönetmeliği ile öngörülen asgari şartı sağlayarak planlama hedefi ile belirlenen kentsel ölçekteki 
rekreatif alan ihtiyacının doyurulması hedefinin yerine getirilebileceğini işaret etmektedir.

6.6.Kamu Hizmet Alant
Planlama Alanının kuzeyinde yer alan ve faaliyette bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis 
Eğitim Alanı olarak kullanılan tahsisli mülkiyet bütünü korunarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar 
Planında Kamu Hizmet Alanı olarak gösterilmiştir. Bu alan, 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planında 
da mevcut yapılanma katsayısı değiştirilmeden (E=0.10) aynı amaca yönelik ve imar uygulaması 
yapılarak tescil edilmiş mülkiyet sınırları dikkate alınarak yansıtılmıştır.

6.7.Teknik Altyapı Alanları
Alan genelinde gerekli olacak enerji ihtiyacına yönelik toplam 14 adet trafo alanı belirlenmiştir. 
Trafo için belirlenen alanlar ilgili kurum görüşüne uygun aralık ve mesafelerle konumlandırılmış, 
yine belirlenen alanlarda trafo yapıları için yeterli büyüklükte alanlar bırakılmıştır. Bu alanlar tescile 
konu edilerek ilgili kurum tarafından ihtiyaç gösterdikçe kamulaştırılacaktır.
Diğer yandan alan genelinde biriken yağmur sularının tahliye edilmesine imkan sağlayacak dere ve 
tahliye kanalı güzergahları toplamda 50.000 m̂  büyüklüğünde bir alanı kapsayacak şekilde plana 
yansıtılmıştır.
AEDAŞ'ın 24.10.2014 tarihli görüşünde Planlama alanında yer alan elektrik iletim hattının 
bulunduğu bölgenin yeşil alan veya yola bırakılması gerektiği ifade edildiğinden Muhasara 
Bölgesinden gelerek devamlılık arz eden Enerji Nakil Hattı Güzergahı bu esasa gör 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planında düzenlenmiştir.



7. PLAN HÜKÜMLERİ
1. GENEL HÜKÜMLER
1.1. Bu plan, 'Plan Hükümleri' ve 'Plan Açıklama Raporu' ile bir bütündür.
1.2. Planlama alanı içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar 

Planı Notları geçerlidir.

1.3. Planlama alanı içerisinde tüm yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, engellilerin de 
ulaşmasını ve kullanmasını sağlayacak şekilde Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun 
olarak yapılması zorunludur.

1.4. Otopark Yönetmeliği'ne uyulacaktır. Bu kapsamda bölge otoparkları ve genel otoparklar, 
imar planlarında tespit edilen yerlerde plan esaslarına uygun olarak yer üstünde veya altında 
açık, kapalı veya çok katlı olarak yapılabilir.

1.5. Planlama alanı 2. derece deprem kuşağı içerisinde olması nedeniyle içerisinde kalan her türlü 
yapıya ilişkin mimari projelerde (tadilatlar dahil olmak üzere) "Afet Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar hakkındaki Yönetmelik" ile "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 
Yönetmelik" hükümlerine uyulması zorunludur.

1.6. Planlama Alanı kapsamında İmar Planına esas yaptırılmış olan ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nca 17.07.2013 tarihinde onaylanan jeolojik-jeoteknik etüt Raporunda belirtilen 
hususlara uyulacaktır.

1.7. İmar Planına esas yaptırılmış olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 17.07.2013 tarihinde 
onaylanan jeolojik-jeoteknik etüd raporu parsel bazında zemin etüd raporu yerine 
kullanılamaz. Tüm yapı ve binalarda inşaat için parsel bazında hazırlanacak zemin etüd 
raporunda mülga Bayındırlık ve İskan Bakanhğı'nm (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 28 Haziran 
1993 tarihli "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar" dikkate alınarak 
18.08.2005 ve 847 sayılı genelge ekinde yer alan "Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel 
Formatı'nda" belirtilen esaslara göre zemin etüt raporu hazırlanmadan inşaat ruhsatı 
verilemez, uygulamaya geçilemez.

1.8. Su kaynakları 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü Su 
Havzaları Koruma Ve Kontrol Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 
Planlama alanında Antalya Boğaçay Kaynağı içme suyu kuyuları-yeraltı suyu kaynakları koruma 
alanı ilanlarında belirtilen Boğaçay Kaynağı içme suyu kuyuları ve yeraltı suyu .kaynakları 
koruma tedbirleri ve koruma alanında alınması gerekli önlemlere uyulacak olup; ilgili kurum ve 
kuruluşların uygun görüşü alınmadan bu plan kapsamında kullanım kararı getirilen alanlarda 
uygulamaya geçilemez, inşaat ruhsatı verilemez.

1.9. Su kirliliği kontrolü yönetmeliği teknik usuller tebliğinde belirtilen hususlara uyulacaktır. 
Yapılan yapı ve tesisler çevresinde gereksinmeyi karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun 
pis su kanalları ağı (şebekesi); varsa, yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa, 
"Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara ait Yönetmelik"te



belirtilen nitelik ve koşullara uygun olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için 
bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere 
bağlanamaz ve boşaltılamaz.

1.10. 28.12.2009 tarih 27446 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ASAT Su Havzalarını Koruma ve 
Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

1.11. Planlama alanı içerisinde sağlıklı barınma şartlarının sağlanması, atıkların usulüne ve 
tekniğine uygun bertaraf edilmesi, sağlıklı içme ve kullanma suyu temini, her türlü atık su ile 
içme ve kullanma suyu altyapısının oluşturulması, insan sağlığına zarar veren unsurların 
ortadan kaldırılması gibi hususlarda ilgili idarelerce gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

1.12. Bölgesel olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan enerji, iletişim, ulaşım ve benzeri 
altyapılar ile doğalgaz boru hatları ve tesislerinde ilgili idarece onaylanacak jeolojik ve 
gerektiğinde hazırlanacak jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarına uyularak gerekli güvenlik 
önlemleri alınacaktır.

1.13. Karayolu güzergâhıyla ilgili uygulama Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapılacak olan 
fizibilite etüt ve avan projesine göre gerçekleştirilecektir. Plan üzerinde gösterilen yol, şerit, 
refüj, düzenlemeleri ve kavşak düzenlemeleri sembolik olup bu düzenlemeler yol yapım 
aşamasında ilgili idare ve Karayolları tarafından hazırlanacak projeye göre düzenlenecektir.

1.14. Bu plan kapsamında, kullanım kararı getirilen alanlarda, atıkların usulüne ve tekniğine uygun 
bertaraf edilmesi, sağlıklı içme ve kullanma suyu temini, evsel atık su ile içme ve kullanma suyu 
altyapısının oluşturulması insan sağlığına zarar veren etmenlerin ortadan kaldırılması gibi 
hususlarda gerekli tedbirler alınacaktır.

1.15. Uygulama aşamasında, planda gösterilen yollar ve Batı Çevre Yolu güzergahı boyunca, 
sellenmeye karşı DSİ Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda gerekli önlemler alınacak; 
Karaağaçlık (Eğrek) deresinin ve Kuruçay deresinin yatak şeridi plandaki gibi korunacak ve, 
ileride yapılabilecek yatak temizliği ve diğer bakım-onanm amaçlı çalışmalarda kullanılmak 
üzere yol genişliği belirtilen yollar ilgili kuruluş tarafından (DSİ veya Belediyesi) açılmadan, 
yağmur suları ve yeraltı sularının tahliyesine ilişkin işlemler gerçekleşmeden ve Boğaçayı Taşkın 
Projesi'ndeki şeddelerin yapımı tamamlanmadan, DSİ'nin uygun görüşü alınmadan afete maruz 
bölge (taşkın sınırı) içinde kalan kullanımlara inşaat ruhsatı verilemez.

1.16. Plan onama sınırı içinde yer alan dere mutlak koruma alanları içinde mevcut veya yapılacak 
olan fezeyan kontrolü, kolektör, dere ıslah ve tüm altyapı arıtma ve uzaklaştırma tesisleri, atık 
su, yağmursuyu ve yer altı suları tesisleri için uygulama şeklini belirlemeye DSİ yetkilidir.

1.17. Enerji Nakil Hattında kalan alanlarda ilgili Yönetmelik Hükümlerine uyulması zorunlu olup. 
Enerji Nakil Hattı kamulaştırma sınırına rastlayan parsellerde AEDAŞ kurum görüşü 
doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

1.18. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Antalya İl Müdürlüğü'nün 02.05.2013 tarih ve 5656 Sayılı yazısı 
doğrultusunda mevcut tesisler korunacaktır. Ancak ihtiyaç duyulması halinde Akdeniz Elektrik



Dağıtım A.Ş. Antalya İl Müdürlüğü görüşü doğrultusunda deplase yapılmasına ilişkin etüd 
talepleri doğrultusunda görüş alınarak uygulamaya geçilecektir.

1.19. Milli Savunma Bakanlığının 10 Eylül 2012 tarih ve 647/1980 sayılı yazısındaki kuruni görüşüne 
uyulacak olup, kamulaştırılarak NATO akaryakıt boru hattı adına mülkiyet ya da irtifak hakkı 
tesis edilmiş olan güzergâh şeridi üzerinde kesinlikle yapı yapılamaz. NATO akaryakıt boru 
hattının etkilendiği alanlarda yapılacak tüm uygulamalarda kurum görüşü alınmadan uygulama 
yapılamaz.

1.20. Nato boru ve koruma bandı hattına paralel yeşil kuşak; Planlama alanının batısından gelecek 
yüzey sularının tahliyesini sağlamak amacıyla "kuşaklama kanalı" olarak kullanılacaktır. 
Kuşaklama kanalı; Karayolları standartlarına göre ASAT tarafından 8x4 m'lik kanal halinde 
açılacaktır.

1.21. Planda yeşil alan olarak ayrılan alanlarda yapı yapılamaz ancak bölgesel trafo ve doğalgaz 
regülatörü gereksinimini karşılamak üzere, ilçe belediyesince belirlenecek yerlerde ve 
ebatlarda, yeşil alanlar ve uygun genişlikteki kaldırımlarda trafo ve regülatör yapılabilir.

1.22. Planlama alanının genelinde kırmızı kot; ASAT, DSİ ve ilgili belediyesince DSİ taşkın projesi 
kapsamındaki şedde kotu ile uygun olarak belirlenecektir.

1.23. Yol açma çalışmalarına başlanıldığında ve yukarıda belirtilen uygulama ve inşaat ruhsatı 
aşamasına kadar gelen şartlar tamamlandığında, uygulamaya geçilirken Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Kanalizasyon Daire Başkanlığının 28,12.2012 tarih ve 24438 sayılı yazısında 
belirtilen mevcut kanalizasyon hatları ve Dünya Bankası kredili işler kapsamında yapılması 
planlanan kanalizasyon hatlarına uyulacaktır.

6.2.2. GENEL YAPILANMA KOŞULLARI

• Planlama alanı dahilinde Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 ve Tablo-2'ye uyulacaktır.
Tablo-1 ve Tablo-2'nin hangi alanlarda uygulanacağı, ilgili bölümlerde ayrıca 
belirtilmektedir.

• Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda binalar arasındaki mesafe, kat adedine
göre Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablolarda belirtilen minimum yan bahçeler toplamı 
veya bloklar arası mesafedir. Parsele imar planında inşaat yaklaşma sınırı verilmiş ise bu 
mesafeler ihlal edilemez.

* Plan ve plan notları ile belirlenmiş olan KAKS, TAKS, Yençok ve Yoğunluklu Yapı Düzeni
Tablosundaki koşullara uymak zorunlu olup, herhangi bi sebep veya inşaat alanını 
kullanamamadan dolayı en az ön, yan ve arka bahçe ile, binalar arasındaki en az mesafe 
koşulları ihlal edilemez.

• Birden fazla yapı yapılan parsellerde blokların kat yükseklikleri farklı olabilir. Bu durumda; her
yapı için istenen bloklar arası mesafe toplamının yarısı, iki blok arası mesafedir.

* Köşe başına rastlayan parsellerde, yol tarafındaki bahçe yerine, minimum çekme mesafesi
olarak o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.

* Parselin karşılıklı iki cephesi yola bakıyorsa, maksimum bina boyunu geçmemek üzere arka
yola bakan cephe mesafesi de ön bahçe gibi tespit edilir. Birden fazla yola cephesi olan 
parsellerde yapı ile yol arasında kalan parsel bölümleri de ön bahçe tanımına girer.



YOĞUNLUKLU YAPI PÜZEİMİNE İLİŞKİN TABLO-1

Kat
Adedi

Bina Cephe 
Hattının Yol 

Aksından Uzaklığı

Min yan 
bahçeler 
toplamı 

veya 
bloklar 
arası 

mesafe

Min
Arka

Bahçe

Min
bina

cephesi

Min
bina

derinliği

1 İMAR PLANINDA 
BELİRLENEN 

MİNİMUM ON 
BAHÇE 

MESAFELERİNİN 
ALTINA 

DÜŞMEMEK 
KAYDI İLE YOL 

AKSINDAN BİNA 
CEPHE HATTI 

ARASI H/2 
MESAFESİ KADAR 

BIRAKILIR

6.00 6.50 6.00 6.00
2 6.00 6.50 6.00 6.00
3 8.50 9.50 6.00 6.00

4 11.50 12.50 6.00 6.00

YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİNE İLİŞKİN TABLO-2

Kat
Adedi

Bina Cephe 
Hattının Yol 

Aksından Uzaklığı 
(metre)

Min yan 
bahçeler 
toplamı 

veya 
bloklar 
arası 

mesafe 
(metre)

Min
Arka
Bahçe

(metre)

Min
bina

cephesi
(metre)

Min
bina

derinliği
(metre)

1 İMAR PLANINDA 
BELİRLENEN 

MİNİMUM ON 
BAHÇE 

MESAFELERİNİN 
ALTINA 

DÜŞMEMEK 
KAYDI İLE YOL 

AKSINDAN BİNA 
CEPHE HATTI 

ARASI H/2 
MESAFESİ KADAR 

BIRAKILIR

10 6.50 6.00 6.00
2 10 6.50 6.00 6.00
3 10 9.50 6.00 6.00

4 11.50 12.50 6.00 6.00



6.2.3. KONUT ALANLARI;
« Bu alanlarda daire başına 1 otopark düşecek şekilde otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde 

karşılanacaktır.
« Konut alanlarındaki minimum ifraz koşulu 2500 m '̂dir.
• Konut alanlarında görüntü bütünlüğünü sağlamak açısından çatı yapılması zorunludur,
• Konut Alanlarında yapı nizamı Ayrık Nizam, kat adedi ise Max. 4 kattır (daha az katlı yapılar

yapılabilir). Yapı yoğunluğu E=0.80 ve maxTAKS=0.30'dur.
« KAKS, maxTAKS ve Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo koşullarına uymak kaydı ile aynı 

parselde birden fazla yapı yapılabilir.
• Konut alanlarında, Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-l'e uyulacaktır.

6.2.4. TİCARET ALANLARI (Tl)
• Bu alanlarda tüm katlar ticaret alanı olarak kullanılacaktır.
« Üst katlarda konut yer alamaz ve otopark ihtiyacı kendi parselinde karşılanacaktır.
• Bu alanlarda minimum ifraz koşulu 4000 m̂
• Ticaret Alanlarında E=0,80 ve Yençok: 13.50m olarak belirlenmiştir.
• Bu alanlarda yaygın taban alanı kullanımına imkan sağlanması amacı ile minTAKS=0.30'dur.
® KAKS, Yençok, minTAKS ve Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo koşullarına uymak kaydı ile 

aynı parselde birden fazla yapı yapılabilir. Ticaret Alanlarında (T l), Yoğunluklu Yapı 
Düzenine İlişkin Tablo-2Ve uyulacaktır.

6.2.8. PAZAR YERİ
Yençok=9 metre olmak ve mülkiyet sınırları dışına taşmamak kaydıyla, Pazar Yeri olarak ayrılan 
alanın üzeri esnafı ve alışveriş yapan vatandaşı yağmur, güneş vb. gibi iklim koşullarından korumak 
maksadıyla kapatılabilir. Anca, bu alanın etrafı kapatılamaz. Bu alan dahilinde yer alacak zabıta 
kontrol noktası, ağırlık kontrol ünitesi, tuvaletler, çöp toplama yeri vb gibi kapalı alan ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere E=0.05'i ve maxh=l katı aşmamak kaydı ile ilave hizmet birimi yapılabilir. Ayrıca, 
Pazar Yeri olarak tespit edilen alanın üstünde veya altında açık ve çok katlı otoparklar yer alabilir.

6.2.9. KAMU HİZMET ALANLARI
Planda Kamu Hizmet Alanı olarak planlı olan alanda Emniyet Müdürlüğü Tesis Alanı olarak 
kullanılmak üzere Atlı Polis Gücü eğitimi için ayrılan alandır. Emsal (E:0.10)dur. Bu alanda idari 
bina, depo alanları, kafeterya, ahırlar, manej alanları, at bakım alanları vb. kullanımlar yer alabilir. 
Maksimum yapı yüksekliği Yençok:2 kat olarak belirlenmiştir.
Bu alanlarda, Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-l'e göre uygulama yapılacaktır.

6.2.10. EĞİTİM TESİSİ ALANLARI (ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL, MESLEK LİSESİ, HALK EĞİTİM 
MERKEZİ);
Eğitim Alanları için yapı emsali E=0.80 ve maxTAKS=0.40 olarak belirlenmiştir. Yençok=4 kattır ve 
bodrum kat düzenlenebilir. Bu alanlarda, Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-l'e göre uygulama 
yapılacaktır.



6.2.11. SAĞLIK TESİSİ ALANLARI (AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, BASAMAK SAĞLI TESİSİ);
Sağlık Alanları için yapı emsali E=0.80, kat adedi Yençok: 4 kat olarak belirlenmiştir. Taban Alanı 
Katsayısı TAKS=Serbesttir. Bu alanlarda, Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-Te göre uygulama 
yapılacaktır.

6.2.12. SOSYAL TESİS ALANLARI;
Kültürel Tesis Alanları için yapı emsali E=0.80, kat adedi Yençok=4 kat olarak belirlenmiştir. Taban 

Alanı Katsayısı TAKS=Serbesttir. Bu alanlarda, Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-l'e göre 
uygulama yapılacaktır.

6.2.13. KREŞ ve GÜNDÜZ BAKIM EVİ;
Kreş Gündüz Bakım Evi için yapı emsali E=0.80, kat adedi Yençok=4 kat olarak belirlenmiştir. Taban 
Alanı Katsayısı TAKS=Serbesttir. Bu alanlarda. Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-l'e göre 
uygulama yapılacaktır.

6.2.15 İBADET YERİ (CAMİ);
Cami alanlarında, ilgili kurumca hazırlanacak projeye göre (KAKS, TAKS ve Yençok değerleri 
aranmaz) uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda dinî tesisin mimarisi ile uyumlu olmak koşuluyla; 
lojman, kütüplıane, aşevi, dinlenme salonu, yurt ve kurs yapısı ile gasilhane, şadırvan ve hela gibi 
müştemilatlar yapılabilir. Bu alanlar için yapı emsali E=0.30, Yençok=2 kattır. Dini Tesis Alanlarında 
Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-l'e göre uygulama yapılacaktır.

6.2.16. AÇIK VE YEŞİL ALANLAR;
Bu planda yer alan tüm Açık ve Yeşil Alanlar ile ilgili uygulamalarda, Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kapsam ve hükümlere 
uyulacaktır.

6.2.17. REKREASYON ALANLARI;
Bölgenin eğlenme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlanan rekreasyon ajanlarında; 
otopark, havuz, açık spor ve oyun alanları, sökülüp takılablir malzemeden yapılmak kaydıyla çay 
bahçesi, büfe, pergole, kameriye, güvenlik kulübesi, giyinme ve soyunma kabinleri Yençok=l katı, 
E=0,03'ü geçmemek üzere yapılabilir.

Y ^ fe G Ö K Ç A Y  
Şehi^tençışı .

A Grubîu İmar l̂anı  ̂
Yet.No:P.3226



KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT 
MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI 
BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ 1/5000 
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU

Şekil 15. Karaman Çayı-Çandır Çayı Arasında Kalan Bölgeye İlişkin Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planı
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ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
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Belediyeniz Plan ve Proje Müdürlüğü'nde askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Karaağaç Bölgesine ilişkin 
uygulama imar planı revizyonuna itiraz ediyorum.

Konyaaltı İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 190 ha.'lık bir alanı kapsayan sözkonusu planlamanın olası 
bir taşkın veya su baskınında bölgede büyük bir can ve mal kaybına neden olabileceği gibi büyük bir 
risk sözkonusudur.

68 hektar konut, 27 hektar ticaret alanı ile bölgeye gelecek nüfusun can ve mal güvenliği, tarım 
alanlarının korunması açısından şehirleşme ilkelerine, kamu yararına aykırı bu planlamaya itiraz 
ediyorum. Gereğini bilgilerinize sunarım.

Songül Başkaya 

Belediye Meclis Üyesi

KONVAALTf S E L E D İY E S İ
Djtekpe K a y ,|

Nosu;..............ı.f?..Sc2JD
Ta ri hQ2„ /İO/.



Konyaaltı Belediye B aşkan lığ ına
Antalya

Konu: Karaağaç mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plam’na itiraz

Karaman Çayı ile Çandır Çayı arasında bulunan (Karaağaç mevkii) Batı Çevre Yolu ve Çevresine 
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 8 Eylül 2015 tarihinde Konyaaltı Belediyesi tarafından 
askıya çıkarılmıştır.

Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Bahtılı köyü, 20445 ada, 142 ve 144 Nolu parsellerin müşterek 
sahiplerinden birisiyim. Bu parseller söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerinde yer 
almaktadır.

8 Eylül2015 tarihinde Konyaaltı Belediyesi tarafından askıya çıkarılan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU'nda "Yine imar planı kararlan ile DSİ 13. Bölge 
Müdürlüğü'nün Boğaçayına ait taşkın koruma projesinde yer alan ıslah güzergahı aynen 
korunmuştur. Proje hayata geçinceye kadar taşkın tehlikesi altında olan alanlar afete maruz 
bölge olarak plana işlenmiş ve bu alanlarda taşkın koruma projesi tamamlanana kadar 
yapılaşmaya izin verilmemesi yönünde plan hükmü getirilmiştir." denilmektedir.

Taşkın tehlikesi altında olan alanları belirtilen sınır çizgisi plandan görüleceği üzere Karaman çayı 
sınırına parallel olarak gitmesi gerekirken bu çizgi zig zağlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu çizgi 
zaman zaman Karaman çayına sıfır noktasına kadar dayanmakta, zaman zaman da 200 metre 
içeriye kadar gitmektedir. Karaman çayı kıyısındaki arazinin topoğrafik yapısının oldukça düz 
olduğu düşünüldüğünde, yıllar önce çizilmiş olan bu sınır çizgisinin günümüzde çok da gerçekçi 
olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak yukarıda bahsi geçen İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU'ndaki 
"bu alanlarda taşkın koruma projesi tamamlanana kadar yapılaşmaya izin verilmemesi..." 
yönündeki plan hükmü parsel sahipleri için önemli bir sınırlama getirmektedir ve hakkaniyete 
uygun olmamaktadır.

Parselasyon planının yapımını takiben söz konusu sınır çizgi içerisinde kalan parsel sahipleri 
inşaat ruhsatı alabilmek için DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nün Karaman çayı taşkın koruma projesini 
tamamlamasını beklemek zorunda kalacaktır. Bu taşkın koruma projesi ne zaman tamamlanacak 
belli değildir. Öte yandan bu parsellerin hemen yanı başındaki sınır çizgisi dışında kalan 
parsellerde inşaat yapımına hemen başlanabilecektir. Bu husus komşu parsellerin ekonomik 
değerinde büyük farklılık doğuracaktır.

Yukarıda saydığım nedenler dolayısıyla hem parselasyon planını yapacak olan harita 
mühendisinin işi zorlaşacak, baskılara maruz kalmasına sebep olacak hem de parselasyon 
planında taşkın tehlike sınırının dışında kalan parseller için "şaibe" iltimas geçildi duygusu 
uyandıracaktır. Söz konusu yeni planlanan alanda Konyaaltı Belediyesi yetkililerinin de 
tarlalarının olması bu şaibeyi daha da artıracaktır.



1- DSİ tarafından belirlenen şedde sınırları ile Karaman çayı kenarında boydan boya uzanan yeni 
plandaki 20 metrelik yol arasında kalan kısım {yeşil bant), kamuya açık rekreatif ve park 
alanları olarak düzenlenmiştir, yani yapılaşmaya açık değildir. 20 metrelik bu yol ile birlikte 
yeşil bant yaklaşık 50-60 metre derinliğinde bir korunan alan (yapılaşma olmayan alan) 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla ayrıca bir taşkın risk sınırı belirlenmesine gerek yoktur. 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı içerisindeki "DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nün Boğaçayma ait taşkın 
koruma projesi hayata geçinceye kadar yapılaşmaya izin verilmemesi yönündeki" plan 
hükmünün ve buna benzer hükümlerin plan raporundan kaldırılmasını talep ediyorum.

2- Eğer birinci maddedeki husus sağlanamıyorsa, komşu parseller arasındaki adaleti sağlamak 
ve rant farkı oluşturmamak amacıyla taşkın koruma projesi hayata geçinceye kadar 
yapılaşmaya izin verilemeyecek olan alanların genişletilerek batı çevre yoluna kadar 
gelmesini talep ediyorum. Çünkü yeni yapılan çevre yolu fiziki bir sınır (ayırıcı) 
oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisindeki taşkın 
tehlikesi altında olan alanların Batı çevre yolu ile Karaman çayı arasında kalan tüm alanları 
kapsayacak şekilde belirlenmesi ve bu alanda taşkın koruma projesi hayata geçinceye kadar 
yapılaşmaya izin verilmemesini talep ediyorum. Zira oldukça düz olan bu bölgede iki komşu 
parselin birisinde taşkın riski varsa hemen yanındakinde de aynı risk mevcut demektir.

Gereğini arz ederim.
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İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü " K
/

EXP02016ANTALYA

Sayı: 10395726/ - > û o b  /S.İ,,Sq-(
Konu: İtiraz

1.^/09/2015

KONYAALTI BELEDİYESİNE 
(Plan Proje Müdürlüğü)

İlgi (a): 27.07.2015 tarih ve 41009 sayılı Songül Başkaya dilekçesi.
(^): 22.07.2015 tarih ve 23502 sayılı Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı
Antalya Emlak M üdürlüğü yazısı.
(c): 10.09.2015 tarih ve 6512 sa)alı Konyaaltı Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü yazısı.

İlgi (c) yazıda itiraz süresi içerisinde dilekçelerin tarafınıza iletilmesi talep edilmiştir. 

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarihli ve 574 sayılı Karan ile onaylanan 

“Karaman Çayı ile Çandır Çayı arasında bulunan Karaağaç Mevkii için hazırlanan 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı” na ilişkin iki adet itiraz dilekçesi Belediyemize iletilmiş olup, 

söz konusu dilekçelerin tarafınızca değerlendirilmesi gerektiğinden ilgisi nedeniyle yazımız 

ekinde tarafınıza iletilmektedir.

Gereğini rica ederim.

EK: İlgi (a) ve (b) yazılar. (2 ad. a4)

Adres; Hasimişcan Mah. 1305 Sok. No: 10 
Tel: (0242) 247 55 13- 243 25 82 
Elektronik Ağ : www.antalva.bel.tr

07100/ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi İçin irtibat:IVIerve FİDAN 
E-Posta:nazimplan@antalya.bel.

http://www.antalva.bel.tr
mailto:nazimplan@antalya.bel


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞFNA
ANTALYA.

KONU: Konyaaltı İlçesi Karaman Çayı ile Çandır Çayı arasında bulunan Karaağaç Mevkii için hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz

İlimiz Konyaaltı İlçesi Karaman Çayı-Çandır Çayı arasında bulunan Karaağaç mevkii için 

hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı Konyaaltı Belediye Meclisi'nce 6/5/2015 tarihinde 

sayılı kararla onaylanmıştır. İlgi uygulama imar planı 12 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen Antalya 

Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 dönemi 6. toplantısının 2. birleşiminin 2. oturumunda değiştirilerek 

2015/574 sayılı kararla kabul edilmiştir.

Plan raporuna göre planlama alanı Antalya İli Konyaaltı İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 190 

ha.'İlk bir alanı kapsamaktadır ve bölge geneli narenciye bahçeleri ile kaplıdır. Planlama alanında 
önerilen toplam ticaret alanı yaklaşık 27 ha, konut alanı toplamı ise 68 ha büyüklüğündedir.

Sözkonusu alan, fazla yağış alınan dönemlerde Boğaçayı taştığı zaman 2-3 metre boyundaki narenciy 

ağaçlarının en üst noktasına kadar sular altında kalmaktadır. Böylesi bir alanda tahliye kanalları 

Boğaçayı suyunun taşkınındaki suyu tahliye etmeye yetmeyecektir. Böyle bir plan çok büyük sel taşk n 

afetlerine gebedir. Burada en doğru kararı Karayolları Genel Müdürlüğü alarak, yoğun imar getirilmek 

istenilen tabii zemin kotundan 6 metre yükseğe yol kotu yaparak, olası bir facianın önüne geçmiştir 

Bölgede belki Kara Mersin'de olduğu gibi tabii zemin kotu sıkıştırılıp doldurularak yükseltilip, üzerinc' 

düşük emsalli 2 katlı villa imarı yapılabilir. Böylece taşkınlara bir nebze de olsa engel olunabilir.

SONUÇ VE İSTEM: Yüce Meclis'in sonucu can kayıplarına mal olabilecek bir planlamaya evet diyerek 

Antalya'nın geleceğini ipotek altına almamasını umut ederek, askı süresi içinde yapmış olduğum 
itirazın yasal süreler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesini ve sözkonusu uygulama imar 

planının iptali hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim. 22 Temmuz 2015

Songül BAŞKAjyA 

Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üy
)

c .
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Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Antalya Emlak Müdürlüğü

GÜNLÜ
Sayı : 47216945/ 07000100049/ 2 . ^ 5 0 2

Konu : İmar Planı Değişikliği  ̂ ^

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlimiz Konyaaltı İlçesinde Antalya Batı Çevre yolunun Karaman ve Çandır çayları arasında 
kalan ve çevresi için hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından (Konyaaltı Belediye Meclisi 
tarafından 06.05.2015 tarih ve 69 sayılı karan ile onaylanan) 12.06.2015 tarih ve 574 sayılı meclis 
kararı ile değiştirilerek onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 26/06/2015 ile 26/07/2015 
tarihleri arasında askıya çıkarıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu imar planı değişikliği yapılmak istenilen bölgede, Zümrüt mahallesi tapulamalı 
mülkiyeti Hâzineye ait 20410 ada 63 parsel numaralı taşınmaz bulunmaktadır ve söz konusu 
taşınmazın bulunduğu bölgede Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 12/01/2015 tarih ve 
90 sayılı Meclis kararıyla kabul edilerek yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 20410 
ada 63 parsel numaralı taşınmazın imar planında ayrılış amacının, “TARJM ALANINDAN”, “YEŞİL 
ALANA” dönüştürülmesi üzerine, ''yapılan plan değişikliğinin, İdaremizin görüşünün alınmaması 
sebebiyle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 8. Maddesine aykırı olduğu, Defterdarlığımızca 
taşınmazın plandaki mevcut haliyle (tarım alanı) satış işlemlerinin devam ettirilmesinin ve planda 
ayrılış amacının “tarım alanından”, “yeşil alana” dönüştürülmesinin, taşınmazın imar haklarını 
düşürücü nitelikte olması sebebiyle, Hazine zarar ma sebep olacağı değerlendirilerek”, bu plana itiraz 
edilmiş, süresi içinde cevap verilmeyince de Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2015/691 Esasında planın 
iptali için dava açılmıştır.

Yine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aynı planda revizyon yapılması,
13.04.2015 tarih ve 355 sayılı Meclis kararıyla kabul edilerek askıya çıkartılan planda, ''yine 
İdaremizin görüşü alınmadan ve ilk plan değişikliğine yapılan itirazımız dikkate alınmadan, adı geçen 
taşınmazın planda ayrıldığı amacın yine “YEŞİL A LA N ” olarak planlanması üzerine. Plan 
revizyonunım mevcut arazi kullanım kararlarını büyük oranda değiştirdiği 20410 ada 63 parsel 
numaralı taşınmazın plan kararına İdaremizin itirazına rağmen herhangi bir değişiklik yapılmadığı, 
taşınmazın “Yeşil A lan” olarak planlanmasının, “Tarım A lan ı” olarak yapılmakta olan satış 
işlemlerini durdurduğu, bu haliyle taşınmazın satışı yapılamayacağından Hazine zararının ortaya 
çıkacağı”y gerekçesi ile plan revizyonunun Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine, İmar Kanununa 
ve Hazine menfaatine aykırı olduğu için itiraz edilmiş, itirazımız reddedilince de yine Antalya 3. İdare 
Mahkemesinin 2015/1176 Esasında planın iptali için dava açılmıştır.

Buna göre; İdaremiz tarafından itiraz ve dava konusu edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planının aynı şekilde aktarılması sonucu yapıldığı anlaşılan, Büyükşehir Belediyesi tarafından 
(Konyaaltı Belediye Meclisi tarafından 06.05.2015 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan) 12.06.2015 
tarih ve 574 sayılı meclis kararı ile değiştirilerek onaylanan ve 26.06.2015 ile 26.07.2015 tarihleri 
arasında askıya çıkartılan Batı Çevre yolunun Karaman ve Çandır çayları arasında kalan ve çevresi 
için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, dava konusu olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planının uygulanmasına yönelik olduğu için dava sonucunun beklenilmesinin gerektiği, yukarıda da 
belirtilen gerekçelere göre söz konusu planların bu haliyle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine, 
İmar Kanununa ve Hazine menfaatine aykırı olduğundan, yapılan itirazımızın değerlendirilerek 
sonucundan hilgi v^ilmpcini nr? p.dprim

A1\'TALYA B Ü Y Ü K Ş E H İ R  BE L E Df YE

T a r i h : Q  1 A - c  ! Sc.yı: _ /  Musa KOÇULU
Ekler: ___________ /  /  Defterdar a.

/  Defterdar Yardımcısı
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Konu : İmar Planı Değişikliği T 7 -09“ 2015

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlimiz Konyaaltı İlçesinde Antalya Batı Çevre yolunun Karaman ve Çandır çayları arasında 
kalan ve çevresi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu, 12/01/2015 tarih ve 
90 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kabul edilerek, 28/01/2015 ile 02/03/2015 
tarihleri arasında askıya çıkarılmış, söz konusu imar planı değişikliği yapılmak istenilen bölgede. 
Zümrüt mahallesi tapulamalı mülkiyeti Hâzineye ait 20410 ada 63 parsel numaralı taşınmazın 
bulunduğu ve yapılan plan değişikliğinin, İdaremizin görüşünün alınmaması sebebiyle Mekânsal 
Planlar Yapım Yönetmeliğinin 8. Maddesine aykırı olduğu anlaşılarak. Defterdarlığımız 
tarafından taşınmazın plandaki mevcut haliyle satış işlemlerinin devam ettirilmesinin ve planda 
ayrılış amacının “tarım alanından”, “yeşil alana” dönüştürülmesinin, taşınmazın imar haklarını 
düşürücü nitelikte olması sebebiyle. Hazine zararına sebep olacağı değerlendirilerek 27.02.2015 
tarih ve 5997 sayılı yazımızla plana yapılan itiraz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca
07.05.2015 tarih ve 754-493-2694-18201 sayılı yazıyla reddedilmiş ve İdaremizce Antalya 2. 
İdare M ahkemesinin 2015/691 Esasında iptal davası açılmıştır.

Daha sonra, aynı plan değişikliğinde revizyon yapılmasının, 13/04/2015 tarih ve 355 sayılı 
Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kabul edilerek, 28/04/2015 ile 29/05/2015 tarihleri 
arasında askıya çıkarılması üzerine İdaremizce yine itiraz edilmiş, Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığınca itirazımızın reddedilmesi üzerine de İdaremizce Antalya 3. İdare Mahkemesinin 
2015/1176 Esasında iptal davası açılmıştır.

Bu defa; İdaremiz tarafından itiraz ve dava konusu edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planının aynı şekilde aktarılması sonucu yapıldığı anlaşılan ve Belediyeniz meclisince kabul 
edilerek askıya çıkarılan Batı Çevre yolunun Karaman ve Çandır çayları arasında kalan ve çevresi 
için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, dava konusu olan 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planının uygulanmasına yönelik olduğu için dava sonucunun beklenilmesinin gerektiği, 
ayrıca yukarıda da belirtilen gerekçelere göre de söz konusu planların bu haliyle Mekânsal Planlar 
Yapım Yönetmeliğine, İmar Kanununa ve Hazine menfaatine aykırı olduğu için yapılan 
itirazımızın değerlendirilerek sonucundan bilgi verilmesini rica ederim.

Turak ATA 
Defterdar a. 

Defterdar Yardımcısı
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