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BAŞKANLIK MAKAMINA

Konyaaltı Belediyesi sınırlan içerisinde, 025A-13D nolu imar paftasında yer alan 
Boğaçayı ve Çandır Çayının kesiştiği alanda bulunan Muhasara Bölgesine ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

BELEDİYE MECLİSİNE 
....... /..../2015

Birol EKİCİ 
Genel Sekreter

Ekler: -1/5000 ölçekli NİP.değ. 
-3 adet itiraz örneği.

Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
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 planlaina@antalva.bel.tr

http://www.antalva.bel.tr
mailto:info@antalva-bld.gov.tr
mailto:planlaina@antalva.bel.tr
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
İMAR VE ŞEHİRÇİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Belediyeniz ilan panosunda askıya çıkarılan Muhasara Bölgesine ait 1/5000 ölçekli 
nazım imar planında, şahsıma ait 3.755 m2 lik arsam ticaret kullanımda kalmaktadır.

Arsayı 24.10.2008 tarihinde aldık. Aldığımızda arsamız konut imarlıydı. Konut 
kullanımına yönelik mimari proje çalışmaları ve anlaşmaları devam ederken arsamın askıda 
bulunan planlarda ticari kullanımında kaldığını gördüm. Yapılan bu yeni düzenleme ile 
mağdur oldum.

Arsamın ticari kullanımdan çıkarılarak konut kullanıma dönüştürülmesini arz ederim.

Adres:
Liman Mah. 33.Sok. No:18/D 
Konyaaltı/Antalya 
Tel: 0533-6400140

Ek:
Tapu kayıt belgesi

13.01.2015
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TMMOB
Şehir Plancıları Odası
ANTALYA ŞUBESİ

Etiler Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 65/B 
Yükseliş Apt. K:4 No: 18 - ANTALYA 

Tel: 0.242.322 15 00 • Faks: 0.242.322 15 00 
E-posta: spoantalya@3mail.com 

Web: http://www.spo.org.tr

Sayı :07.15.009 19.01.2015
Konu :Muhasara Bölgesi İmar Planı Hk.

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIMA

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2014 tarih ve 655 sayılı kararı ile onaylanan 
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-13D nolu imar paftasında yer alan Boğaçayı ve Çandır 
Çayınm kesiştiği alanda bulunan Muhasara Bölgesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı Revizyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 20.12.2014-20.01.2015 tarihleri arasında askıya 
çıkartılmıştır.

İlgili plan tarafımızca incelenmiş olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) İmar planları hazırlanırken 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine 
uyulması zorunludur. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Üçüncü Bölüm Mekansal Plan 
Kademelenmesi ve Genel Esaslar başlığı, Mekansal Planlama Kademeleri ve İlişkileri Madde6-(2)'de 
“Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik 
ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir 
alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır. ”  denilmektedir. Oysa ilgili plan Antalya Büyükşehir 
Belediyesi'nin 29.08.2013 gün ve 496 sayılı meclis kararı ile kabul edilen ve 13.01.2014 gün ve 35 
sayılı kararı ile değiştirilen 1/25000 ölçekli nazım imar planı ilke karan ile uyumlu değildir.

Onaylı 1/25000 ölçekli planın plan hükümlerinde “3.3.2 Bu bölgelerde, plan hükümlerinin 3.2.3. 
maddesine göre öncelikle yapılması öngörülen plan revizyonu dışında, sosyal donatı alanlarını artırmak, teknik 
altyapıyı geliştirmek ve mekânsal çevreyi iyileştirmek amacı ile imar planı revizyonu ve değişiklikleri de 
yapılabilir. ”  denilmektedir. Oysa öneri planın plan açıklama raporunda da görüldüğü üzere projeksiyon 
nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları artırılmadığı gibi yönetmeliklerce tanımlanan 
standartların da altındadır.

2) Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Nazım İmar Planı Madde 9 ’da- “(9) Planlama
alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu belirlemek üzere; eşik analizi, 
yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte, bilimsel tekniklere dayalı, ekonomik, sosyal, 
kültürel, politik, tarihi, sektör el ve teknolojik araştırmalar ile sorunlar ve potansiyel analizi yapılır. Ayrıca 
yürürlükteki planla ilgili gerekli çalışma ve değerlendirmeler de yapılır. Gerektiğinde güçlü, zayıf yönler ile 
fırsatları ve tehditleri içeren analiz yöntemi kullanılır. Bu çalışmalar araştırma raporunda yer alır. ” ve aynı 
yönetmelik Madde 23'te “(6) Nazım imar planlarının hazırlanması sürecinde, planlama
alanı sınırları kapsamında aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan 
veriler elde edilir; bu veriler kapsamında analiz, etüt ve araştırmalar yapılır... ”  denilmektedir. Ancak ilgili 
planın plan açıklama raporunda yönetmeliğin bu hükümlerinden sadece kurum görüşleri boyutunda 
değinilmiş olup bölgenin mevcut arazi değerleri, sosyal ve ekonomik değerleri, ulaşım sistemi, 
jeomorfolojik durumu, bitki örtüsü, eşik analizi, sentez vb. hususlar dikkate alınmamıştır.
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3) Bölgenin bir kısmında (35ha) Antalya Büyükşehir Belediyesi 'nin 06.02.2012 tarih ve 92 
sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım îmar Planı bulunmaktadır. Onaylanan plan Antalya 
2.îdare Mahkemesi'nin 2004/902E. Ve 2005/673K. sayılı kararı ile iptal edilen alanı kapsamaktadır. 
Plan kararı ile bölgede konut alanları için emsal değeri 0.60 olarak kabul edilmiş ve ada bazında 
uygulama için 0,80 emsal uygulaması ön görülmüştür. Söz konusu plan kararı devamı niteliğinde 
getirilen 0,80 Emsal uygulama kararı harita uygulaması tamamlanmış bölge için ilave donatı alanı 
ihtiyacının özellikle eğitim tesisleri alanı kapsamında karşılanmadığı tespit edilmiştir.

4) Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 33'te Planların İlanı, İtirazlar ve Kesinleşmesi 
başlığı altmda belirtildiği gibi planm askıya çıkarılması zorunludur. Askıya çıkarılan planda mevcut 
olarak gösterilen plan 06.02.2012 gün ve 92 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değildir. Daha önce onaylanan planda alan gelişme orta 
yoğunluklu konut bölgesi gözükmekte iken askıya çıkarılan planda bölgede yapılaşma olmamasına 
karşın meskun konut taraması bulunmaktadır.

5) Plan açıklama raporunda plan revizyonu sonrasında alanda planlama nüfusu 7.000 kişi 
olacağı kabul edilmiştir. Projeksiyon nüfusa bağlı olarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 
Standartlar Madde ll'de “(1 )İmar planlarının yapımı ve değişikliklerinde planlanan alanın veya 
bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak kentsel, sosyal ve teknikaltyapı alanlarında 
bu Yönetmeliğin EK-2 Tablosunda belirtilen asgari standartlara ve alan büyüklüklerine uyulur. ” 
denilmektedir. Oysaki kabul edilen plan nüfusunun ihtiyacı olan teknik ve sosyal donatı alanlarındaki 
dağılımın dengesiz olduğu, bazı donatı alanlarının yetersiz olduğu, bazılarının da standartların 
üzerinde olduğu tespit edilmiş olup, dengeli bir dağılımın sağlanması gereklidir.

6) Planlı Alanlar Tip îmar Yönetmeliği 14. Madde’de “2.ab) Parklar: İmar planı ile belirlenmek 
ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, 
ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla 
otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h-4,50 m. ’yi ve taban alanı kat sayısı 
toplamda 0,03 ’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergole, 
kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin 
yapılabildiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır”, ve “ac) 
Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve 
çevresinde günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik 
ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile, 
tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. Bu alandayapılacak 
yapıların emsali (0,05) i, kat adedi 2 ’yi, asma katlı yapılarda (9.30) m.yi, asma katsız yapılarda (8,30) m.yi 
geçemez”, denilmektedir. Oysa öneri planda park alanları rekreasyon alanı olarak değiştirilerek 
yapılaşma emsalleri artırılmıştır. Ayrıca imar uygulamasında kamuya terk edilecek park alanlarının 
kullanım kararı değiştirilip rekreasyon alanı yapılarak vatandaş mülkiyetine konu olması sağlanmıştır. 
Özellikle Boğaçayı’nın çevresinin park alanı olmaktan çıkarılması planlama ve şehircilik ilkeleri ile 
örtüşmediği gibi planın bütünü ve yakın çevresi ile de uyumlu değildir.

7) Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri Madde 26'da- u ( 6) İmar 
planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına ait imar planı değişikliklerinde: a) 
Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz.... ”  denilmektedir. Ancak 
planm güneyinde 20.50 metrelik taşıt yolunun devamının 15 metreye düşürülmesi yönetmeliğin bu 
hükmüne, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olup, ulaşım bütünlüğüne uyulmamıştır.

mailto:spoantalya@grnail.com
http://wvvw.spo.org-tr
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Plana îlişkin İtiraz

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

İ?0./O1/2O15

Belediyeniz ilan panosunda askıya çıkarılan belediyemiz sınırlarında bulunan Muhasara 

bölgesinde Rekreasyon Tesis Alanı olarak planlı 20131 ada 2 parselin Günübirlik Tesis Alanı 

olarak planlanması Günübirlik tesis alam olarak planlı 20266 adal parselin Rekreasyon Tesis 

Alanı olarak değiştirilerek planlanması hususunda;

Gereğini arz ederim.

EK:

1 Adet Plan Taslağı

— başkan Yardımcısı \
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Adres
Telefon
e-mail

Y a v .T a r i h i m  i l . 2009

Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı 07070 ANTALYA
(0 242)245 55 00 Faks : (0 2 4 2 ) 245 55 71
info@konvaalti.bel.tr Web : wvvvv.konvaalti.bel.tr
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