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A N T A L Y A M U R ATPAŞA BELEDİYE M ECLİSİNİN
0L 02.2017 TA RİH VE 58 SAYILI KARARI
G ündem in 19. M addesi
K arar No. 58
Özü: Zerdalilik M ahallesi "İBT (İsteğe Bağlı
Ticaret)" ve konut kullanım lı 1775 Ada 1
parselde "İBT (İsteğe B ağlı Ticaret)" kullanımı
değiştirilm eden TİA=8403 m2 ve Yençok=5 kat
olm asına ilişkin önerilen 5404,53 plan işlem
num aralı 1/1000 ölçekli uygulam a im ar planı
değişikliğinin Planlam a ve İm ar Komisyonu
raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile
karar verildiği hk.
G ündemin 19. M addesinde yer alan Plan ve Proje M üdürlüğünün, Zerdalilik Mahallesi
19K-IIC, 19L-Id nolu paftalarda yer alan 5/A-4/3, 0.25/1.00 yapılanm a koşullu, "İBT (İsteğe
Bağlı Ticaret)" ve konut kullanım lı 1775 Ada 1 parselde "İBT (İsteğe Bağlı Ticaret)" kullanım ı
değiştirilmeden T İA -8 4 0 3 m2 ve Y ençok-5 kat olm asına ilişkin önerilen 5404,53 plan işlem
numaralı 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı değişikliği Belediyem iz M eclisi'nin 03.06.2016
tarihli toplantısında görüşülerek Planlam a ve İm ar K om isyonuna havale edilm iş olup komisyon
raporu ekte sunulm uştur. K onunun karara bağlanm ak üzere M eclise havalesini isteyen
26.01.2017 gün ve 371 sayılı yazısı ve Planlam a ve İm ar K om isyonu raporu; Belediye
M eclisimizin 03.06.2016 tarihli toplantısında görüşülerek alm an 277 sayılı kararla Planlam a ve
İmar Kom isyonum uza havale edilen bir kısmı 5/A-4/3, 0.25/1.00 yapılanm a koşullu, “İBT
(İsteğe Bağh Zem in Ticaret) ve konut kullanım lı bir kısm ı ise “ Yol” olan 1775 Ada 1 parselde;
”İBT kullanım ı değiştirilm eden T İA -8403 m^ ve Yençok=5 kat olm asına ilişkin hazırlanan
1/1000 ölçekli uygulam a im ar planı değişikliği Planlam a ve İm ar Komisyonumuzca
incelenmiş; uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Konunun görüşülerek karara bağlanması için
gereğini arz ederiz. Planlam a ve İm ar Komisyonu Başkanı A hm et Öztürk, Üye Ö zgür Taylant
Budak, M ehm et Tosun, N uran Yılm az, Ayhan A teş im zalı kom isyon raporu kayıt altına alındı.
Üye H üseyin Sarı söz alıp. Sayın Başkanım gündem in 19, 20, 21, 22, 23 ve 24.
M addelerinin okundu sayılarak birlikte oylanm asını ve kom isyondan geldiği şekliyle kabul
edilmesini öneriyoruz, dedi.
Üye C em al Lütfîi Ö ner söz alıp, ilgili m addelerin kom isyon kararları bizce de
uygundur, bizde aynı şeyi öneriyoruz Başkanım, dedi.
Üye M ustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkan ben 21. M addede red yada çekimser oy
kullanacağım, onu ayırabiliriz isterseniz, dedi.
Başkan, 19 dahil 24 dahil arada 21 hariç diğer m addelerin toplu oylanmasını ve
kom isyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarm ıza sunuyorum kabul edenler, etm eyenler oy
birliğiyle kabul edilm iştir, dedi.
Yapılan oylamada.
Zerdalilik M ahallesi "İBT (İsteğe Bağlı Ticaret)" ve konut kullanım lı 1775 A da 1
parselde "İBT (İsteğe Bağlı Ticaret)" kullanım ı değiştirilm eden TİA =8403 m2 ve Yençok=5
kat olm asına ilişkin önerilen 5404,53 plan işlem num aralı 1/1000 ölçekli uygulam a im ar planı
değişikliğinin Planlam a ve İm ar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy biriiği ile karar
verildi.
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İ N Ş A A T M E D İ K A L L TD. ŞTÎ

ANTALYA M URATPAŞA BELEDİYESİ
1775 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1. PLANLAM A ALANININ GENEL TANIMI
Plan değişikliğine konu alan M uratpaşa İlçesi, Zerdalilik M a h a llesi sın ırları içerisinde 1388, 1392,
1393 ve 1389 sokaklar ile sın ırla n d ırılm ış konum da yer alm aktadfr. Söz konusu alan 19K-2C ve 19LID nolu 1/1000 Ö lçekli Uygulam a İmar planı paftalarında yer alm aktadır.

Uydu Görüntüsü

Halihazır ve Kadastral Durum
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İ N Ş A A T M E D İ K A L LTD. ŞTÎ

2. PLANLAM ANIN AM AÇ VE KAPSAMI
Kentsel D önüşüm kapsam ında m evcut yapıların yıkılarak y e n ilen m e si am acına y ö n elik olarak ada
bazında yapılacak uygulam a ile; m evcut 1/1000 Ö lçekli Uygulam a İmar Planı ile belirlenen yapı
yoğunluğu korunm ak kaydı ile, kamuya ayrılan yol alanının bedelsiz terk edilmesi ve parselin brüt alanı
üzerinden emsal hesabı yapılarak Yençok=5kat olacak şekilde yapılaşma

koşullarının

belirlenmesi

amaçlanmaktadır.

3.

BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Söz konusu parsel batısında Cebesoy C addesi'ne cepheli konum da, doğusunda ise Bileydi Anadolu
Lisesine cephe konum da yer alm aktadır. Konum itibari ile kent m erkezine yakın durum dadır.
Bölgede yapılaşm a tam am lanm ış durum dadır. Parsel üzerinde m evcutta 6 bloktan oluşan bir site
b u lunm aktadır. Söz konusu parselin konum lu olduğu bölgede yapılaşm a tam am lanm ış ve eski
yapıların yer aldığı kent m erkezi yakın bir bölge konum undadır.

Parsel Üzerindeki Yapıların Mevcut Durumu

4.

PLANLAM A KARARLARI

Konu parsel üzerinde m evcut durum da boşaltılm ış ve kullanılm ayan, yapı öm rünü tam am lanm ış bir
site d a h ilin d e 6 adet blok bulunm aktadır. Binaların güncel yapım tekn ikle rin e uygun olacak şekilde
daha sağlam inşa edilerek sağlıklı ve k u lla n ıla b ilir bir durum a getirilm esi am acı ile "kentsel
D önüşüm " yasası ile öngörülen hakların kullanılm ası am açlanm aktadır.
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1775 ada 1 nolu parsel ve çevresine ilişkin m evcut 1/1000 Ö lçekli Uygulam a İmar Planı kararları şu
şekildedir.
•

A lan ın batısında im ar planı ile öngörülen 20 m etrelik ana arte r m evcuttur. Bu ana artere
ceph eli Park alanı İle im ar adasını ayıran 5 m etrelik bir yaya yolu yer alm aktadır.

•

Parselin kuzey ve güneyinde yer alan lO 'a r m etrelik yaya ağırlıklı yollar doğuda İlkokul alanı
ile parsel arasındaki 7 m etrelik yol ile ilişkilendirilm iştir. 1775 ada 1 nolu parselin doğu ve
güney cephesindeki yaya yoluna ~215 m^'lik terki bulunm aktadır.

•

20 m e tre lik yola cepheli im ar adalarının tam am ında İBT (İsteğe Bağlı Ticaret) ibaresi yer
alm aktadır. Plan değişikliği ile İBT plan kararının korunm uştur.

•

Ada bazında te k parsel olarak tescilli 8403 m^ büyüklüğündeki m ülkiyet bütününde tanım lı
yap ılanm a koşulları TAKS=0.25, KAKS=1.00, A - 4 (Ayrık Nizam 4 kat) olarak belirlenm iştir.
A da ölçeğinde yollardan 5 'e r m etrelik çekm e m esafeleri dahilinde yapıların yapılm asına
im kan tanınm ıştır.
H azırlanan 1/1000 Ö lçekli Uygulam a İmar Planı değişikliği ile;

•

Kentsel D önüşüm kapsam ında m evcut yapıların yıkılarak yenilenm esi am acına yönelik
olarak ada bazında bir uygulam aya im kan tanınm aktadır.

•

Bu kapsam da; m evcut 1/1000 Ö lçekli Uygulam a İmar Planı ile belirlenen E=1.00 yapı
yoğunluğu korunm ak kaydı ile, kam uya ayrılan yol alanının bedelsiz terk edilm esi şartı ile
parselin brüt alanı üzerinden em sal hesabı yapılm aktadır. Buna göre, yola te rk edilen (215
m^)

alanların haricinde kalan 8188m^ büyüklüğündeki parsel alanı üzerinde TİA=8403m^

koşulu getirilm ektedir.
•

Parsel ü zerinde daha uygun bir vaziyet planı ve m im ari tasarım serbestliği elde edilebilm esi
için Yençok=5 katlı bir yapılaşm a önerilm ekted ir. Ö nerilen bu m aksim um kat adedi, parsel
ölçeğ inde farklı kat yüksekliklerinde yapıların pro je le n d irilm e sin e olanak tanım aktadır.
Buna göre ada bazındaki uygulam a ile 2 ila Skatlı binalar b ir arada yer alabilecek ancak, 5
katı aşan b ir yapılaşm aya im kan tanınm ayacaktır.

•

Yü rü rlü kteki im a r planı kapsam ında parselin sahip olduğu 20 m etrelik yola cepheli imar
adalarının tam am ında İBT (İsteğe Bağlı Ticaret) ibaresinin devam lılığı sağlanm aktadır.

Altınkum Mah, G azı Mustafa Kemal Bulvarı No: 18/4
07070 K onyaaitı/AN TALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532

j
/

3

-&imed

PLANLAMA

İ N Ş A A T M E D İ K A L LTD. ŞTİ

M e v cu t 1/1000 Ö lçekli UİP{Ölçeksiz)

Ö neri 1/1000 Ö lçekli UÎP (Ölçeksiz)
Yukarıda açıklanan kapsam ve gerekçelerle oluşturulan 1/1000 Ö lçekli Uygulam a İm ar Planı
değişikliği ekte sunulm aktadır.

l.6^li Can
Şehir Plancısı

KISI
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