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BAŞKANLIK MAKAMINA

Alanya Belediyesi sımrları içerisinde yer alan Tepe Mahallesi, 1547 ada 3 parsel ve 
çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
(ALANYA BELEDİYESİ)

TEPE MAHALLESİ 1547 ADA 3 PARSEL 
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK: 1/5000

1. PLANLAMA ALANI GENEL DURUM

Plan çalışması yaptığımız alan Antalya İli Alanya İlçesi Tepe Mahallesi sınırları içerisinde yer 
alan O2^C-20-C pafta sınırları içerisinde yer alan 1547 ada 3 parsel ve bu parselin 
doğusunda kalan yeşil alan ile aynı büyüklükte değişiklik yapılmasını içeren plan değişikliği 
talebidir. 1547 ada 3 parselin Alanya Belediyesi mevcut imar planı kararlan incelendiğinde 
konut alanı olarak planlandığını görülmektedir.

Şekil 1- Hava Fotoğrafı

Konum itibarı ile parsellerin eğimli bir bölgede yer aldığını söyleyebiliriz. Bu eğim hem yerleşme 
hem de kullanım acısından zorluklar oluşturmaktadır. Parselimizin bulunduğu ada bütününde doğu 
kesimde 10 metrelik bir taşıt yolu, batıda 12 metrelik bir taşıt yolu ve kuzeydeki yeşil alan ile plan 
değişikliği yaptığımız yeşil alanı ayıran 7 metrelik bir arter yer almaktadır.

2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Planlama bölgesi 1547 ada 3 parselde yapılacak plan değişikliğinde amaç aynı oranda 
konut alanı ve yeşil alan değişikliği çalışmasıdır. Bu çalışma kapsamında herhangi bir 
yoğunluk ve alan değişikliği bulunmamaktadır.
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Topografik olarak yerleşimin zor olduğu bu bölgede plan değişikliği ile amaçlanan imar 
planı çalışması ile değişikliğe uğramış parsel yerleşimlerinin daha uygun, kullanılabilecek ve 
plan uygulaması öncesinde ekim dikim yapılabilen yani malikin kök parseline en yakın 
noktada kullanımını sağlayacak bir plan değişikliği yapmaktır.

3. MEVCUT ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Şekil-2 Kadastral durum

Mevcut kullanımda Alanya Belediyesi 1/5000 nazım imar planı kararlarına göre parsel yeşil 
alan ve düşük yoğunlukta konut gelişme alanı olarak belirlenmiştir. 1547 ada 3 parsel tapu 
kayıtlarına göre 1098.00 m̂  dir ve az yoğun konut alanı olarak planlanmıştır. Kadastral 
durumunda ise büyük bir konut adası içerisinde belirlenmiş topoğrafik olarak eğimli bir 
parseldir.

4. PLANLAMA KARARLARI

Alanya Tepe Mahallesi plan çalışmamızda yukarıda da belirttiğimiz gibi herhangi bir alan 
değişikliği yoktur. Sadece konum değişikliği talebi bulunmaktadır. Bu talep ile 1098.00 m l̂ik 
konut alanı kullanımı ile yine aynı ölçüde yani 1098,00 m̂  lik bir yeşil alan kullanımının yer 
değişikiği plan tadilatı talebimizi oluşturmaktadır.



Konut alanı kullanımında, yoğunlukta (az yoğun konut alanı olarak kalmaktadır) ve sosyal 
donatı alanları üzerinde herhangi bir değişiklik yoktur. 1/1000 uygulama planları 
çerçevesinde gerekli ölçüler, kullanımlar yani emsal oranları da az yoğun konut alanlarına 
göre belirtilecektir.

Topografik olarak yerleşimin zor olduğu, yerleşik kişilerin az da olda ekim dikim yaptıkları 
alanlar olan bu parseller içerisinde malikin talebi kendi kök parseline en yakın noktadan yer 
sağlayabilmek ve ekim dikim yaptığı alanları aynı şekilde kullanabilmektir. İmar 
uygulamalarında da kullanıcıların olabiliyor ise kök parsellerine en yakın noktalardan yer 
verilmesi uygundur.

Plan tadilatı çalışması yapılırken Alanya Belediyesi Mevcut imar planı koşullarına uyulacak, 
az yoğun konut gelişme alanları plan notları, yeşil alanlar plan notları geçerli olacaktır. 
Burada açıklanmayan hususlarda ise Alanya Belediyesi İmar Planı kararları ve 3194 sayılı imar 
kanunu hükümleri geçerlidir.
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