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Muratpaşa Belediyesi Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde, 6732 ada 1 ve 2 parseller ve 
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karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
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AN TALYA İLİ, (BUYUKŞEH IR BELEDİYESİ), M URATPAŞA BELEDİYESİ,
K O N U ; G Ü ZELO B A  MAHALLESİ, 6732 ADA 01,02 PARSELLER İLE 5030 ADA 1 PARSEL VE 5031 
ADA 1 PARSEL
1/5.000 Ö LÇEKLİ İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

1.PLANLAM A ALAN IN IN  GENEL TANIMI
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Güzeioba mahallesi sın ırlan içerisinde bulunan 18N imar 

planı paftasına giren 6732 ada 01,02 Parseller ile 5030 ada 1 parsel ve 5031 ada 1 parsel 
konut alanında kalmal<tadır. Plan değişikliğ ine konu olan konut alanı 7214 m2 büyüklijğün 
de olup bunun 4768 m2 si hâzineye aittir.

2 .PLANLAM ANIN AM AÇ VE KAPSAMI
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Güzetobamahallesi 2273 ve 2275 nolu sokaklar üzerinde 

gerçekleştirilen kazı ve sondaj sonucunda bir takım  kalıntıların bulunduğu, bu kalıntıların 
6732 ada 1 parsel sın ırları içerisine girdiği tespit edilm iştir, (ek-1) 22.12.2015 tarihli 
toplantıda 4422 sayı ile söz konusu parselin ve yakın çevresinin 1 derece arkeolojik s it alanı 
olarak tescil edilmesine karar verilm iştir.

Bu nedenle 1. Derece arkeolojik sit alanının kamu eline geçmesine yönelik plan 
değişikliğ i hazırlanması amaçlanmaktadır.

Kültür ve turizm  Bakanlığı A.K.V. K. Bölge Kurulu 6732 ada 1 nolu parselin daha 
önceden yapılaşmaya açık b ir alan olması nedeniyle mağduriyetlerin önlenmesi için söz 
konusu sit alanı ve çevresini içeren imar planı değişikliğ in in hazırlanmasını istem iştir.(ek-2)

2863 sayılı Kü ltür ve Tabiat varlıkların ı Koruma kanununun 5884-3 b ve c 
maddelerinde bu aktarım ların yapılabileceği açıkça belirtilmektedir, (ek-3)

Buna göre 6732 ada 1 parseldeki yapılaşmaya açık konut kullanım hakları ile birlikte 
50 m. doğuya aktarılm asına karar verilm iştir.



Ayrıca bu parsellerin doğusunda yer alan ve mülkiyeti hâzineye ait otan 5030 ada 1 
parsel ve 5031 ada 1 parsel, imar uygulaması yapılıma aşamasında tescilli orman alanında 
b ırakılm ış olması nedeniyle bu parsellere herhangi bir imar yolundan ulaşılamamakta yola 
cephesi bulunmamaktadır. Bu 2 parselin ve 6732 ada içerisinde yer alan 2 parselin bir 
kısm ının sit alanında kalması nedeniyle tüm parsellerin sorunun çözümlenmesi için çalışma 
yapılmasına karar verilm iştir.

2 .BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIM I VE KADASTRAL DURUM
Plan çalışması yapılan parseller imar uygulaması sonucu oluşmuş bir parsel olup 

içerisinde 5031 ada 1 parsel dışında h içbir yapı bulunmamaktadır. Konut parselinin taşındığı 
alan ise kamuya terk edilm iş b ir alan olup parsel numarası bulunmayan tescil haricidir.

4.PLAN LAM A KARARLARI

Hazırlanan plan değişikliğ i ile 6732 ada 1 parselde ki konut kullanım ı, büyüklük ve yapılaşma 
hakları hiç değiştirilmeden 50 m. doğuya aktarılarak takas imkanı getirilm iştir.(2446 m2) 
6732 ada 1 parsel ise yeşil alan haline getirilm iştir. 6732 ada 2 parselin sit alanına giren 
bölümü de yine yeşil alana dönüştürülerek, konut alanı tescil harici alandan yer 
gösterilm iştir. (312 m2)
Ayrıca 5030 ada 1 parsel ve 5031 ada 1 parseller de orman alanı dışına çıkartılarak tescil dışı 
alanlarla takas yapma imkanı getirilm iştir. (4768 m2)
Yapılan çalışma sonucunda konut alanları arttırılmadan büyüklükleri korunmuştur. Yeşil 
a lan lar 7089 m2 den 7541 m2 ye çıkartılm ıştır.



5. PLAN NOTU  

PLAN NOTU:
1. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun
8. maddesi uyarınca koruma alanında yapılacak park alanında "kültür varlıklarının
korunması, sergilenmesi ve gezilmesine yönelik çevre düzenleme projesi
Antalya Koruma Bölge Kurulunca uygun görülmeden herhangi bir uygulama yapılamaz.

2. 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınıriariçerisinde Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih 
ve 658 sayılı Arkeolojik SItier Koruma ve Kullanma Koşulları ilke 
Kararlarında belirtilen hükümler geçerlidir.

3. Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları geçerlidir.

İmar uygulaması, imar planı tadilat sınırları 
içerisinde yapılacaktır.
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Proje Kayıt No; 07-2016-1961 

Üye: NİDA BİLAL KURT (616)

Yukarıda bilgileri verilen planlanma işini üstlenen yetkili plancının, Odamıza kayıt ve tescilinin 
bulunduğu: söz konusu ış l(in odamıza başvurduğu tarih itibariyle herhangi bir mesieltı 
kısıtlılığının bulunmadığı kaydedilerek. Üye Kay ıt S ic il Ourum  Be lgesi düzenlenmişin.
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