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İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

Sayı : 90852262-301.03- 3.U  I -  
Konu: Aksu Çalkaya Revizyon NİP.

BAŞKANLIK MAKAMINA

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 220 nolu imar plan paftasında yer alan Çalkaya 
Mahallesindeki 226 ada 3 parsel, 2304 ada 3 parsel, 2305 ada 5 parsel, 13143 ada 2 parsel, 
13658 ada 2 parsellere ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
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Ekler: -1/5000 ölçekli NİP.değ. 
-Açıklama raporu

Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Serdar PALLAVUŞ
T e l : 0 242 241 28 66 Fax : 0 242 243 06 28
VVeb: www.antalva.bel.tr E-posta: info@antalva-bld.gov.tr planlama@ antalva.bel.tr
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ANTALYA 
BÜYÜKŞEHİR ( AKSU ) BELEDİYESİ 

ÇALKAYA MAHALLESİ

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

AÇIKLAMA RAPORU

KONU:

Antalya -  Büyükşehir (Aksu ) Belediyesi sınırları içinde, Çalkaya Mahallesinde, 

Antalya 220 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftasına giren mülkiyeti belediye ve
*

hâzineye ait yaklaşık 12 ha alanda plan değişikliği önerisi hazırlanmıştır.

Resim 1: Uydu fotoğrafında planlama alanının konumu

, GEREKÇE:

Antalya Havaalanının kuzeyinde ve Antalya-Alanya karayolu üzerinde Expo 2016 fuar 

alanına 2000 m mesafededir. Yolun güneyinde Çalkaya Mahallesi sınırlan içinde, Aksu 

Belediye Binası ve Kaymakamlık Alanına ve Çalkaya Küçük Sanayi Sitesi gibi kentsel 

merkez fonksiyonlarının yoğunluk kazandığı alanda bulunmaktadır.



Bu bölge, Çalkaya yerleşim alanının hemen girişinde olup EXPO 2016 Fuar Alanına 

yakınlığı sebebiyle Antalya ve Aksu İlçesi için önemli bir konumdadır. Planlama alam ve 

çevresi içinde bulunan Belediye Binası, Kaymakamlık Hizmet Alanı ile Aksu İlçesinin idari 

merkezini oluşturmaktadır. İdari konumu ve stratejik konumu gereği bu bölgenin hizmet 

yoğun kullanımının arttırılması beklenmektedir.

Planlama alanında Aksu Belediyesinin de mülkiyeti Belediyeye ait alanda Kültürel, 

sosyal tesisler ve ticaret kullanımından oluşan kompleks kullanım talebi bulunmaktadır.

Merkezden geçen kanal ve etrafı park olarak düzenlenmiş olmakla birlikte imar 

planlarına da uygunluğu sağlanmak istenmektedir.

Bu kapsamda, Planlama alanının daha kullanışlı ve ihtiyaçlara cevap veren bir çevre 

kazanması için 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği gereği ortaya çıkmaktadır.

Mevcut Plan Durumu:

Planlama Alanı mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret alanı, Resmi 
Kurum Alanı, Park ve otopark alanı olarak tanımlanan alanlardan oluşmaktadır.

Harita I: Mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım îmar Planı durumu

Planlama alanında mevcut kullanımın plan kararından farklı olması ( Ticaret Alanının 

Park kullanımında), bazı sosyal donatı ihtiyaçlarının planda yer almaması (Kreş alanı 

ihtiyacı), Aksu-Alanya Karayolu üzerinde planlanan makine parkının çevrede bulunan
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kullanımlara uygun olmaması, bazı kullanımların parsel sınırları ile plan sınırlarının 

örtüşmemesi gibi kompleks problemler bulunmaktadır.

PLANLAMA KARARLARI:

Planlama alanında mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer alan;

1. Ticaret alanında, mevcut kullanımın park olması ve parktan geriye kalan alanda ticaret 

kullanımına uygun ada derinliğinin kalmaması sebebiyle bu bölgenin park alanı olarak 

önerildiği,

2. Bu alanın kuzeyinde kalan otopark alanının ihtiyaç olan Kreş kullanımı amacıyla 

sosyal tesis alanı olarak önerildiği, (Sosyal tesis alanı olarak değiştirilen otopark 

kullanımı alan içinde uygun yerlerde önerilmiş, otopark ihtiyacı karşılanmıştır.)

3. Mevcut planda Belediye Hizmet Alanı olan Fen işleri binasının bulunduğu alanda plan 

sınırı ile kullanım sınırı birbirine örtüşmemektedir. Yapılan ölçümlere uygun olarak 

Belediye Hizmet alanı sınırının düzenlendiği,

4. Alanın güneyinde kalan 20m genişliğindeki taşıt yolunun yapılan ölçüme göre yeniden 

düzenlendiği önerildiği,

5. Planlama alanından geçen kanalın ölçümlere göre plana aktarıldığı,

6. Mülkiyeti Belediyeye ait belediye makine Parkının bulunduğu alanda bölgenin ve 

ilçenin önemli bir ihtiyacı olan sosyal-kültürel ve ticari faaliyetlerinin yapılması 

öngörülen alanda “ticaret alanı” tanımı ile “ Planlı Alanlar Tip îmar Yönetmeliği “nde 

tanımlanan faaliyetlerin yer alabileceği bir kullanımın önerildiği,

ATAK
Sa f tA U d f tA

; u r *  >t î . j t i



Zamanla ihtiyaçlara cevap veremeyen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yapılan bu 

plan değişikliği önerisi Antalya ili ve Aksu ilçesi için önemli kamusal hizmetlerin 

sunulmasını sağlayacaktır.
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