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İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
Planlama Şube Müdürlüğü

Sayı : 90852262-301.03- 
Konu; Kaş İlçesi, Kalkan Mahallesi

159 ada 1 ve 2 parselin bir kısmı NİP.
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BAŞKANLIK MAKAMINA

Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya 2. İdare mahkemesinin 2014/53 E. 
2014/1624 K. Sayılı kararı ile iptal edilen ve koruma alan sınırı içerisinde yer alan. Kalkan 
Mahallesi Köyiçi Mevkii 159 ada 1 ve 2 parselin bir kısmının sosyal tesis, ticaret, park, eğitim 
alanları ve 12 ve 15 m.'lik taşıt yolları olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim. ''
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ANTALYA-BUYUKŞEHİR- KAŞ BELEDİYESİ
KALKAN MAHALLESİ

159 ADA 1 VE 2 { ESKİ 281 PARSEL) PARSEL

1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA ALANI NAZIM İMAR PLANI 
AÇIKLAMA RAPORU

1. PUNLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Planlamaya konu 159 Ada 1 ve 2 ( Eski 281 Parsel) parselin bir kısmı Antalya, Büyükşehir, Kaş Belediyesi 
sınırları içerisinde, Kalkan Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan 50L nolu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı paftasında yer almaktadır. Söz konusu 159 Ada 2 parselin bir kısmı Mustafa Kocakaya İlköğretim Okulu Koruma 
Alanı Sınırı içerisinde kalmaktadır.
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Resim 1: Uydu Fotoğrafı

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAM VE GEREKÇESİ

Planlamaya konu 159 Ada 2 Parsel (Eski 281 Parsel), Türkiye’deki kıyı yerleşmeleri içerisinde önemli bir yeri 
olan ve uzun zamandır ve özelliklede sahip olduğu "yerleşme dokusunun korunmasına” yönelik çabalar harcanan 
Kalkan’ın merkezi olarak nitelendirilebilecek bir konumda yer almaktadır.

Söz konusu parsellerin ilk imar planı 1984 yılında İller Bankasınca yapılmış olup, parselin büyük bir bölümü 
kamusal alanda ( pari< ve otopark olarak ) kalan kısmının ise A-2 (Ayrık Yapı-İki kat) yapılaşma düzeninde karakteri 
korunacak alan ( K K ) şeklinde belirtilmiştir. Aynı plan kapsamında, taşınmazın batı tarafının ( doğal-topoğrafik yapının 
sürdürülmesi de amaçlanarak ) park alanı şeklinde planlandığı, kuzeyinde idari tesis alanı oluşturulduğu, ulaşım 
şemasını ise genel anlamda 10,00 metre genişliğinde yolların şekillendirdiği görülmektedir.
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Planlamaya konu parsellerin bulunduğu alanda yapılan bir diğer plan çalışması 1993 yılında yapıldığı anlaşılan 
ve 2003 yılında revize edilen “ Kalkan Tarihi Kent Merkezi Koruma-Geliştirme Planı”dır. 1984 planı ile 
karşılaştırıldığında, bu plan kapsamında, ‘İdari Tesis’ olarak öngörülen alanın ‘Kültürel Tesis’ alanına dönüştürüldüğü; 
önceki plandaki park-otopark alanının ‘Özel Proje Alanı’ şeklinde belirtildiği ve otopark alanının yerinin değiştirildiği 
(alanın güneyine kaydırıldığı); 1984 planında öngörülen yolların genişletildiği (planlamaya konu olan taşınmazın 
kuzeydoğusundan geçen 10 mt.’lik yoIun^lS mt.; güneybatısından geçen yolun 12 mt.’ye çıkartıldığı); yine planlamaya 
konu olan taşınmazın batı tarafındaki park alanının daraltıldığı; ‘Ayrık Yapı-2 Kat’ yapılaşma öngörülen alanın ise 
şeklinin düzeltilerek korunduğu görülmektedir.

Son olarak da söz konusu parselleri de kapsayan ve Kalkan Belediye Meclisi’nin 03.09.2013 tarih ve 37 sayılı 
kararı ile onaylanan, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2013 gün ve 2010 sayılı kararı ile de 
uygun görülen imar planı değişikliğidir.

Değişiklik kapsamında,1984 yılı planında ‘karakteri korunacak alan’ olarak belirtilen ve ‘Ayrık Yapı-2 Kat’ 
yapılaşma öngörülen alanın Sovsyo-Kültürel Tesis Alanına dönüştürüldüğü, İlköğretim Tesis Alanı ile Sosyo-Kültürel 
Tesis Alanı arasında 12.00 metre genişliğinde bir yol oluşturulduğu görülmektedir.

Kalkan Belediye Meclisi’nin 03.09.2013 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylanan, Antalya Kültür Variıklarmı Koruma 
Bölge Kurulu’nun 23.09.2013 gün ve 2010 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000, 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma 
Amaçlı imar planı değişikliğinde 159 Ada 2 Parselin ( Eski 281 Parsel) tamamının kamu alanında kalması nedeniyle ve 
mülkiyet sahibine kullanım alanı vermemesi nedeniyle ilgilisi tarafından söz konusu planların iptali amacıyla dava 
açılmış , Antalya 2. idare Mahkemesinin 2014/53 Esas numaralı 2014/1624 karar sayılı kararıyla da planlar iptal 
edilmiştir.

Söz konusu planların iptal edilmesi üzerine 159 Ada 1 ve 2 Parsele (Eski 281 Parsel) ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı hazırianmıştır.

3.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Planlama Alanını kapsayan 159 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin kadastral durum aşağıdadır.

Harita 1. Kadastral durum



3.PLANLAMA KARARLARI

Plan onama sınırları içerisinde yer alan parselleri kapsayan planlara ilişkin plan iptalleri nedeniyle bu alanın 
planı ortadan kalmış bulunmaktadır.

Mahkeme kararları ve bilirkişi raporları doğrultusunda özellikle 159 Ada 2 ( Eski 281 Parsel) parselin , imar 
planında kamu terkleri dışında , kullanılabilir özellikte planlı kullanım alanlarının oluşturulması , kamu yararı 
doğrultusunda kamu terklerinin de sağlanması amaçlanmıştır.

159 Ada 2 parsel ( Eski 281 Parsel) 4275 m2 olup , parselin bir kısmı ( 2263 m2 ) Özel Proje Alanı olarak 
tanımlanan alanda kalmaktadır.

159 Ada 2 ( Eski 281 Parsel) parseli de kapsayan alanda hazırianan ve önerilen imar planı teklifi ile iptal edilen 
daha önceki imar planlarında , özel mülkiyette imar esasına dayalı kullanım hakkı öngörülmemesi nedeniyle mahkeme 
karariarı ve bilirkişi raporiarı doğrultusunda kullanım hakkı tanımlanmıştır.

Planlama alanında ticaret alanı olarak tanımlanan bu alana , alt ölçeklerde yapılanma durumu kütle önerilmek 
suretiyle belirlenecektir,

Yapıların arazinin eğimli olması nedeniyle de her yapının kendi içerisinde en fazla Yençok=9.50 m 
yüksekliğinde olması öngörülmüştür.

Planlama alanında iptal edilen plan karariarı yönüyle ( İlkokul , Sosyal Tesis vb.) diğer kullanım tanımları 
yeniden düzenlenmiştir.

Plan1:Mahkeme Karan ile İptal edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı



Plan 2: Öneri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

Plan notu;

-Bu plan kapsamında plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda ; 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili 
Yönetmelikleri , Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile 1/5000 Ölçekli Kalkan 
Nazım İmar Planı ve Plan Hükümleri geçerlidir.

Saygılarımızla arz ederiz.
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