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T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Sayı : 90852262-301.03-E.604 28.02.2017
Konu : Alanya İlçesi, 30m'lik yola cepheli

parseli erde çekme mesaf el eri ne i I i şki n 
UİPdeğişi kliği.

BAŞKANLIK MAKAMINA

Alanya Belediye Meclisinin 07.02.2017 gün ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan, Alanya 
Merkez mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına 30m genişliğindeki yollarda lOm 
çekme nnesafesi işlenmesi ve plan notlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim.

e-imzalıdır 
Hüsaneitin ELMAS 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

Ek:
-İlçe Belediye Meclis Kararı,
-1/1000 ölçekli UİP. fotokopisi,
-Han açıklama raporu.

Uygun görüşl e arz ederi m.
28.02.2017 
e-imzalıdır 

Bedrullah ERÇİN 
Genel Sekreter Yardımcısı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE
28.02.2017 
6-imzalıdır 
Birol EKİCİ 

Genel Sekr^er

Yüksekdan Mah.Adnan MendefesBulvarı No:20 Murapaşa'ANTALYA Bilgi için: YURDANUR UFUK AYDEMİR- Şehir Plaıaa
<T5i«o.iH> Telefon: 0(242) 249 50 00 Faks 0(242) 249 52 75 Telefon No: 02422487681

Internet Stea : www.antslvabel.tr

Sayfa 1 /1
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://ebelge.antalya.bel.tr/lmzaliBelge/Sorgulama adresinden Doğrulama Kodu : 252B72D1 Belge No: 90852262-301.03-E.604 ile doğrulayabilirsiniz.

http://www.antslvabel.tr
http://ebelge.antalya.bel.tr/lmzaliBelge/Sorgulama


T.C.
ALANYA BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI

Meclis Başkanı 
Meclis Katibi 
Meclis Katibi

ADEM MURAT YÜCEL 
MUSTAFA TOKSÖZ 
MEHMET KULA

Dönemi

2017

Birleşim

1

Karar No

57

Karar Tarihi

07-02-2017

Oturum

Eki

Konu : imar Pianı Değişikliği Talebi

Müdürlüğü : PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Evrak Ta.ve No : 07-02-2017 2

İmar ve Bayındırlık Komisyonunıın 07.02.2017 tarih ve 2 nolu kararında yer alan; 
Alanya İlçesi ve Alanya Merkez Mahallelerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
üzerine 30 m genişliğe sahip yollarda 10 m çekme mesafesi işlenmesi talebi ve Alanya 
İlçesi, Merkez Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam Hükümleri Revizyonunun 
D .1.1.3. maddesine “30 m. genişliğe sahip yollarda ön bahçe çekme mesafesi 10 m. 
olacaktır.” İbaresinin eklenerek düzeltilmesi talebi incelenmiş olup; Alanya İlçesi, Merkez 
Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun D .1.1.3. maddesine “30 
metre yollardan çekme mesafesi 10 metre olacaktır” ibaresinin eklenerek 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Plam Değişikliği ve Alanya İlçesi Alanya Merkez Mahallelerine ait 
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plam üzerine 30 m genişliğindeki yollarda 10 m çekme 
mesafesi işlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ekte 
görüldüğü şekli ile komisyon üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilmiş olup, komisyon 
kararı Meclis Başkam Adem Murat YÜCEL tarafından oylamaya sunul4u, söz 
konusu talebin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar veri] 

kararın Plan ve Proje Müdürlüğüne tevdiine.Gereği
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ÖNERİ PLAN MEVCUT PLAN



ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ 
KUZEY ALANYA UYGULAMA İMAR PLANI 

30 METRELİK TAŞIT YOLU ÇEVRESİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Uygulama im ar planı tadilat teklifine konu bölge Antalya ili, A lanya ilçesi, Antalya- mersin D- 
400 karayolu kuzeyinde söz konusu yola paralel olarak devam eden 30 m etrelik taşıt yolunu 
kapsam aktadır. Söz konusu planlam a alanı yaklaşık 21,6 h a ’dır. Söz konusu yol batıda Dinek 
M ahallesinden başlam akta sırasıyla Sugözü M ahallesi, Büyükhasbahçe M ahallesi sınırları içerisinden 
geçm ekte ve Fığla M ahallesinde son bulmaktadır.

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Uygulam a plan tadilat teklifine konu alan Alanya Belediye M eclisince onanlı Kuzey Alanya 
1/1000 ölçekli U ygulam a imar planı onam a sınırlan içerisinde yer almaktadır. Söz konusu alanda 
uygulam a bazı bölgelerde tam am lanm ış ve bazı bölgelerde ise çalışm alar devam etmektedir. 
Tam am lanan bölgelerde yapılaşm aların tam am landığı adalar ve henüz yapılaşması tam am lanm am ış 
adalar bulunmaktadır. Plan tadilatına konu 30 m etrelik yol kenarında m ülga A lanya B elediyesi’nce 
m eclis karan alınarak 10 m etrelik çekm e yapılm ası konusunda karar alınmıştır. A lanya Belediyesi’nce 
yapılan 1/1000 ölçekli uygulam a im ar planı plan hükümleri revizyonu ile söz konusu m eclis karannın 
hükm ü kalkm ıştır. Ancak m evcut teşekkül ve yapılan uygulam alar 10 metrelik çekme yapılarak 
gerçekleştiği için A lanya Belediyesi’nce 30 m etrelik yol kenannda çekm e mesafesi eklenmesine karar 
verilm iştir bu  amaçla plan değişikliği tek lif  dosyası hazırlanm ıştır.

3. BUGÜNKÜ ARAZÎ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Plan tadilatına konu bölgelerden bazılarında onaylı uygulam a imar planına uygun olarak 
3194/18. M adde uygulaması yapılarak parseller bugünkü halini alm ıştır. Bazı bölgelerde ise çalışm alar 
devam etmektedir. Uygulaması tam am lanm ış bölgelerde yapılaşm alar başlamıştır.
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Şekil 2. Kadastral Durum

4. PLANLAMA KARARLARI

Yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda planlam a alanında 30 m etrelik yol kenarında 10 metre 
yapı yaklaşm a sın ın  işlenmiştir.

A yrıca plan hükümleri “D. 1.1. A ynk Nizam  K onut Alanları” başlığı altında;
“D. 1.1.3. Plan üzerinde tanım lı yapı yaklaşm a m esafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşm a 

m esafesi tanım lanm am ış ve fonksiyon alanlan  için özel hüküm belirlenm em iş ise, yapı yaklaşma 
m esafesi karayolu statüsündeki yollardan 7 m etre, 5 metre ve üzerinde genişliğe sahip yollardan 5 
metre, 5 metrenin altm da genişliğe sahip ayıncı yaya yollarından ve sosyal donatı alanlanndan 3 metre 
olacaktır.” maddesi yer almaktadır.

Yapılan plan değişikliği ile söz konusu plan hükmü;
“D. 1.1.3. Plan üzerinde tanım lı yapı yaklaşma m esafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma 

m esafesi tanımlanmamış ve fonksiyon alanlan için özel hüküm  belirlenm em iş ise, yapı yaklaşma 
m esafesi 30 metre genişliğe sahip yollardan ön bahçe çekme mesafesi 10 m etre, karayolu statüsündeki 
yollardan 7 metre, 5 m etre ve üzerinde genişliğe sahip yollardan 5 m etre, 5 metrenin altında genişliğe 
sahip ayıncı yaya yollarından ve sosyal donatı alanlanndan 3 metre olacaktır.” şeklinde 
değiştirilm iştir.
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Şekil 3. Plan Ömeği
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Alanya

Kadipsşa Mah. Hayate Hanttfı Cad. 
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