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BAŞKANLIK MAKAMINA

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 028D-16D nolu imar paftasında yer alan Küçük 
Hasbahçe Mahallesi 2454 ada 4 nolu parselde yer alan konut alanı ile kuzey-doğusunda yer 
alan park alanının yer değiştirmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
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ANTALYA ALANYA BELEDİYESİ
ADA NO :2454/4 VE PARK ALANI
PAFTA N0:028-D-16-D

MEVCUT PLAN

KÜÇÜKHASBAHÇE MAH. NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ÖLÇEK: 1/5000
AÇIKLAMA NOTU: 2454 ada 4 no'lu parsel cephesinin dar olması nedeniyle parselde 
estetik ve silüet açısından sağlıklı yapılaşmanıngerçekleştirilememesiyapı 
yaklaşım mesafelerindensonra oluşan bina cephesinin yetersiz olması, parselin 
batısındaki park alanının da arazi eğimi ve form itibariyle kullanışının zor 
olması nedeniyle hem parselin, hem de parkın formlarının daha kullanışlı hale r \ K i r n i  p  ı a  k i

getirilmesi amacıyla plan değişikliği teklifi hazırlanmıştır. U I M C i a I ı L M lN



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR - ALANYA BELEDİYESİ 
KÜÇÜKHASBAHÇE MAHALLESİ 2454 ADA 4 NUMARALI PARSEL 

ve PARK ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Nazım imar planı tadilat teklifine konu bölge Antalya ili, Alanya ilçesi, Küçük Hasbalıçe 
Mahallesi, 0-28-D-16-D no’lu paftada yer alan, tapuda 2454 ada 4 numara ile tescilli 1 adet parseli ve 
parselin batısındaki onaylı planda park alanı olarak öngörülen bölgenin bir kısmım kapsamaktadır. 
Parselin tapu kayıtlarına göre büyüklüğü 938,70 m2 "dir. Planlamaya alanı ise 2454 ada 4 numaralı 
parselin 382 m2,si, parselin kuzeyinde yer alan park alanın 382 m2,si olmak üzere toplam 764 m2’lik 
bir alanı kaplamaktadır.

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Nazım plan tadilat teklifine konu parsel Alanya Belediye Meclisince onanh Kuzey Alanya 
1/5000 ölçekli Nazım imar planı onama sınırlan içerisinde yer almaktadır. Parselin bulunduğu bölge 
onaylı planda orta yoğunluklu gelişme konut alanı olarak planlanmış olup, Alanya yayla yolu üzerinde 
yer almaktadır. Parselin güneyinden 30 metrelik taşıt yolu geçmektedir, içerisinde i adet konut yapısı 
yer almaktadır. Parsel sahipleri tarafından söz konusu eski yapı yıkılarak yeni yapı yapılmak 
istenmektedir.

Plan tadilat teklifine konu parselin ortalama genişliği 19 metre 
olup, onaylı uygulama imar planı yapılaşma koşullarına göre 
yaklaşık 235 m2 yapı taban alanı oturum hakkı bulunmaktadır. Söz 
konusu taban alanı ile katlarda ortalama 2 adet bağımsız bölüm 
oluşturulması mümkün olabilmektedir. Parsele onaylı plana göre 
yapılması muhtemel bina şekil 2 ’de görülmektedir. Yapı yaklaşım 
mesafelerinden sonra parselde ortalama 12.40x19 metre ebatlarında 
bir bina yapımı mümkün olabilmektedir. Bu hesaba göre güney 
ccphcdc (12.40 metre) her bağımsız bölüm için ayrılması gereken 
6.20 metrelik cephe, gerek mimari çözümlemelerde, gerek 
güneşlenme açısından istenilen bir durum değildir.

Şekil 2. Parsele bina oturumu
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Parselin batısında yer alan ve onaylı planda park alanı olarak belirlenen bölgenin formu da 
tadilata konu parsele benzer durumdadır. Park alanının cephesi ortalama 17 metre, (güneyde 20 metre, 
kuzeyde 15 metre) derinliği ise 60 metre civarındadır. Park alanının güneyindeki arazi kotu 92 metre 
dolaylarında iken, kuzey sınırında yaklaşık 21 metre yükselerek 113 metreye çıkmaktadır. Park 
alanındaki ortalama eğim % 35 civarındadır. Sonuç olarak park alanı olarak planlı bölgede de gerek 
formu, gerekse yüksek eğimi nedeniyle fonksiyonel bir park düzenlemesi yapılması mümkün değildir.

Gerek tadilat teklifine konu 2454 ada 4 parsel, gerekse batısındaki park alanı olarak planlı bölge 
formları itibariyle mevcut plana göre fonksiyonel olarak kullanılamamaktadır. Parselde dar cepheli, 
yeterli güneşi alamayan bir yapılaşma gerçekleşmekte, park alanında ise %35 eğim nedeniyle 
metrelerce istinat duvarı oluşmakta, merdivenler nedeniyle parkın iç kısımlarına ulaşım zorluğu ortaya 
çıkmaktadır. Teklif nazım imar planı tadilatıyla parsel ve park alanının formlarında değişiklik 
öngörülerek her ikisinin de daha kullanışlı hale getirilmesi hedeflenmektedir.

3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Plan tadilatına konu bölgede onaylı uygulama imar planı doğrultusunda 3194/18. Madde 
uygulaması yapılarak oluşan parselasyon planlarının tescili yapılmıştır.. 2454 ada 4 numaralı parsel 
içerisinde planın onayından önce yapılmış ve halen konut amaçlı kullanılan bir adet yapı 
bulunmaktadır. Parselin batısında yer alan park alanı fiili durumda boş olup içerisinde herhangi bir 
düzenleme yapılmamıştır.

Şekil 3. Kadastral Durum

4. PLANLAMA KARARLARI

Yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda hazırlanan teklif nazım imar planı tadilatı ile 2454 ada 4 
numaralı parselin kuzeyindeki yaklaşık 382 m2 alanda konut alanı olan plan kararı park alanı olarak 
değiştirilmiş, buna mukabil, park alanının güneyi de aynı büyüklükte konut alanı olarak planlanmıştır. 
Yapılan düzenleme sonrasında park ve konut alanı büyüklükleri değiştirilmemiştir. Yeni oluşuma göre 
park alanındaki yaklaşık 21 metre olan kot farkı 12 metreye düşürülmüş, genişliği güneyde 20 
metreden 34 metreye çıkarılmıştır. Böylece konut parselinin cephesinin genişlemesi sağlanmış, park 
alanının ise yüzölçümü korunmak suretiyle derinliği azaltılarak hem ulaşılabilirliği kolaylaştırılmış, 
hem de daha fonksiyonel düzenlemeler yapılabilecek şekilde formu değiştirilmiştir.
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