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Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Kışla Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1016 ada 1 parselde yapı yaklaşma mesafeleri
gösterilerek cephe yönü değişikliğinin yapılmasına ilişkin 1^000 ölçekli Uygulama İmar Ranı
değişikliğinin incelenerek, ksrara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini
arzederim .
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A N T A L Y A M U R A T PA ŞA B ELED İY E M EC LİSİN İN
04.01.2017 T A R İH VE 20 SA Y ILI K A R A R I
G ündem in 17. M addesi
K arar N o. 20
Özü: K ışla M ahallesi İBZT (isteğe bağlı zemin
ticaret) ve K onu t kullanım lı 1016 ada 1 parselde
yapı yaklaşm a m esafeleri gösterilerek cephe yönü
değişikliği yapılm asm a ilişkin önerilen 5404,52 plan
işlem num aralı 1/1000 ölçekli uygulam a im ar planı
değişikliğinin Planlam a v e İm ar K om isyonu raporu
doğrultusunda kabulüne oy çokluğu
İle karar
verildiği hk.
G ündem in 17. M addesinde yer alan Plan ve Proje M üdürlüğünün, K ışla M ahallesi 20K-IVd
nolu im ar paftasm da yer alan 5/A-7/3 yapılaşm a koşullu "J" ibareli ”ÎBZT (isteğe bağlı zem in ticaret)”
ve "Konut" kullanım lı kuzeyden cepheli 1016 ada 1 parselde diğer yapılaşm a koşullan değiştirilm eden
kuzey ve batıdan 5'er m., güneyden 3 m. yapı yaklaşm a m esafeleri gösterilerek cephe yönünün batıdan
belirlenm esine ilişkin önerilen 5404,52 plan işlem num aralı 1/1000 ölçekli Uygulam a İm ar Planı
değişikliği B elediyem iz M eclisinin 01.12.2016 tarihli toplantısında görüşülerek Planlam a ve İm ar
K om isyonuna havale edilm iş olup kom isyon raporu ekte sunulm uştur. K onunun karara bağlanmak
üzere M eclise havalesini isteyen 28.12.2016 gün ve 6890 sayılı yazısı ve Planlam a ve İmar
K om isyonu raporu; B elediye M eclisim izin 01.12.2016 tarihli toplantısında görüşülerek alınan 476
sayılı kararla Planlam a ve İm ar K om isyonum uza havale edilen 5/A-7/3 yapılaşm a koşullu “J” ibareli,
İBZT (İsteğe bağlı zem in ticaret) ve konut kullanım lı, kuzeyden cepheli 1016 Ada 1 parselde diğer
yapılaşm a koşulları değiştirilm eden kuzey ve batıdan 5 ’er m., güneyden 3m. yapı yaklaşm a mesafeleri
gösterilerek cephe yönünün batıdan belirlenm esine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulam a im ar planı
değişikliği Planlam a ve İm ar K om isyonum uzca incelenm iş; uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Konunun görüşülerek karara bağlanm ası için gereğini arz ederiz. Planlam a ve İm ar Kom isyonu Başkanı
Ahm et Oztürk, Üye Ö zgür Taylant Budak, M ehm et Tosun, N uran Yılm az, Ayhan A teş (çekim ser)
im zah kom isyon raporu kayıt altına alındı.
Üye Hüseyin S an söz alıp, Sayın Başkanım CHP grubu olarak gündem in 17. M addesinin
kom isyondan geldiği şekliyle oylanm asını öneriyoruz, dedi.
Üye Cem al Lütfü Ö ner söz alıp. Sayın Başkanım biz A k Parti grubu olarak 17. M adde de
çekim ser oy kullanm ıştık yine çekim ser olarak devam ediyoruz, dedi.
Üye M ustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkanım biz burada kom isyon raporuna katıyoruz dedi.
Başkan, evet gündem in 17. m addesinin kom isyondan geldiği şekliyle kabulünü oyiannıza
sunuyorum, kabul edenler, etm eyenler, oy çokluğu ile kabul edilm iştir, dedi.
Yapılan oylam ada;
C.H.P grubu, M .H .P ’li üye M ustafa Taşbaş, Bağım sız Ü yeler M ahm ut Y ıldınm ve Adnan
Vücudi Ö zen’in kabul,
A .K .P grubunun çekim ser oylarına karşılık,
K ışla M ahallesi 20K -IV d nolu im ar paftasında yer alan 5/A-7/3 yapılaşm a koşullu "J" ibareli
"İBZT (isteğe bağlı zemin ticaret)" ve "Konut" kullanımlı kuzeyden cepheli 1016 ada 1 parselde diğer
yapılaşm a koşulları değiştirilm eden kuzey ve batıdan 5'er m., güneyden 3 m. yapı yaklaşm a mesafeleri
göstenlerek cephe yönünün batıdan belirlenm esine ilişkin önerilen 5404,52 plan işlem num aralı I/IOOO
ölçekli uygulama im ar planı değişikliğinin Planlam a ve İm ar Kom isyonu raporu doğrultusunda
kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Beleo^^l^aş^anı
B eled iy e M e clis B a şk a n ı

ï > “D
c? >
ï > Tl
ci î
O

JVJ

O O

^

k

>
z

H
>
1“
-<
>

>' T)
1” ■ >
>:
2 • c/)
■m

|—

2
O

C
ZI
>

H

“D
>
>

ai
-v|
05
co
g

-1.

CXl

m

I“

m

o

-<

\= r
S
m
<
o

c

H
“D

|—
>
Z

m

(/)

t .

fiimed

P L A N L A M A İ N Ş A A T M E D İ K A L LTD. ŞTİ.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ
1016 ADA 1 PARSELEKİ MEVCUT YAPININ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YENİLENMESİ AMACINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Plan değişikliğine konu alan Muratpaşa İlçesi, Kışla Mahallesi, Teomanpaşa Caddesi üzerinde. Polis evi
ile çapraz konumludur. Söz konusu alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında 20K-4D nolu
paftadadır.

Uydu Fotoğrafı

Halihazır ve Kadastral Durum

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
1016 ada 1 nolu parselde yola terk alanlarının kamu eline bedelsiz olarak geçmesi sonrasında kalan
parsel alanı dahilinde uygun bir vaziyet planı ve mimari projenin oluşturulabilmesi amacı ile parselin
batısındaki Piri Reis Caddesinden cephe alacak şekilde imar durumu alabilmesi amaçlanmaktadır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Söz konusu parsel Kışla mahallesi sınırları içerisinde Teomanpaşa caddesi üzerinde polis evi ile çapraz
parsel niteliğindedir.
Parselin bulunduğu alan Antalya kentinin eski yerleşim alanlarından biri olması sebebi ile yapılaşma
tamamlanmış durumdadır. Plan değişikliğine konu parsel içerisinde ruhsatlı bir yapı mevcuttur. Parselin
cephe aldığı Teomanpaşa caddesine konumlu güzergahta Zemin + 7 katlı, güneye doğru devamlılığı
olan Piri Reis caddesi üzerinde ise 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında öngörüldüğü şekli ile 5 katlı
bir yapılaşma gözlenmektedir. Plan değişikliğine konu 1016 ada 1 nolu parsel üzerindeki yapının
ekonomik ömrünü tamamladığı ve kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde değerlendirilebileceği
görülmektedir.
____________________________________________________________________________________________
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P L A N L A M A İ N Ş A A T M E D İ K A L LTD. ŞTİ

1016 ada 1 nolu parseldeki mevcut ruhsatlı yapı
4. PLANLAMA KARARLARI
Mevcut ve yürülükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre 1016 ada 1 nolu parselin yapılaşma
koşullan ayrık nizam

/ 5 ^

7 kat, ön bahçe mesafesi 5 metre ve yan bahçe mesafesi 3 metre

.A-7

olarak belirlenmiştir. Parselin cephe aldığı Teomanpaşa Caddesi üzerindeki yapılaşma irdelendiğinde
7 katlı yapılaşmanın süreklilik arz ettiği görülmektedir.
Halihazırda parsel üzerinde yer alan yapının onaylı mimari projesi (tarihsiz) ve 14.08.1987 ve 8/138
sayılı onay tarihli inşaat ruhsatına ilişkin ilave tadilat projesi bulunmaktadır.Onaylı mimari projesinden
binanın batıdaki Piri Reis Caddesinden cephe alacak şekilde projelendirildiği, anılan onay tarihli
vaziyet planına göre kuzeydeki Teomanpaşa Caddesi ve batıdaki Piri Reis Caddesinden 5'er metre,
doğu ve güneydeki komşu parsellerden 3'er metrelik çekme mesafeleri dahilinde yapılaşmaya izin
verildiği görülmektedir.
Diğer taraftan 1977 yılında ruhsatlandırılan mevcut binanın yapımı sonrasında yapılan imar planı
çalışmaları ile Piri Reis caddesi imar cephe hattında yapılan düzenleme ile parselin batı cephesinden
80.32 m^ büyüklüğünde bir mülkiyetin yola terk edilmesi gerekliliği doğmuştur. Parsel malikleri
Muratpaşa Belediyesinden herhangi bir kamulaştırma bedeli talep etmeksizin, parselin batısındaki Piri
Reis Caddesine yola terk işlemlerini tamamlamışlardır.
Yapılan bu terk işlemi sonrasında 1016 ada 1 nolu parsel terk öncesi 538 m^ alan sahip iken, terk
işlemleri sonrasında 457.68 m^ olarak tescil edilmiştir.

A ltm kum Mah, Gazi M ustafa Kem al Bulvarı No:18/4
07070 K onyaaltı/A N T A LY A
Tel. (242) 230 21 26 - 532 30 30 532

“

7^

-fîimed

P L A N L A M A İ N Ş A A T M E D İ K A L LTD. ŞTİ

Parsel üzerindeki mevcut binanın Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkılması ve Teomanpaşa caddesine
konumlu parsellerde verilen yapılaşma düzenine uyum sağlayacak şekilde 7 katlı bir bina yapılması
düşijnülmektedir. Parsele ilişkin alman son tapu kaydı örneğine göre 23.09.2016 tarih ve 32606
yevmiye nolu beyana göre "... 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır..." ibaresi bulunmaktadır.
Parselin bu alanı terk etmesi sonrasında kalan alanda mevcut imar planı ile kuzeyde yer alan
Teomanpaşa Caddesinden cephe alması yerine, 14.08.1987 ve 8/138 sayılı onay tarihli inşaat
ruhsatına ilişkin ilave tadilat projesinde vaziyet planında belirlenen şekli ile binanın batıdaki Piri Reis
Caddesinden cephe alacak şekilde projelendirilmesi halinde inşaat alanı kaybı oluşmamakta ve uygun
bir mimari proje elde edilebilmesi mümkün olmaktadır.

Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile yola terk işlemi sonrasında kalan 457.68
büyüklüğündeki 1016 ada 1 nolu parselde yola terk edilen bölüm sonrasında kalan parsel üzerinde
kuzey ve batısında yer alan yollardan 5'er metre ve güneyinde yer alan komşu parselden 3 metrelik
çekme mesafeleri ile batıdaki Piri Reis Caddesinden cephe alacak şekilde imar durumu verilebilmesine
yönelik düzenleme yapılmaktadır. Buna göre; parselin kuzey ve batı capheleri yoldan, güney cephesi
komşu parselden olacak şekilde tanımlanan yapı çekme mesafeleri, doğu tarafta arka bahçe olarak
bırakılacak şekilde ve yürürlükteki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerinin öngördüğü
mesafelere göre uygunacaktır. Bu şekilde yola terk işlemleri sonrasında arta kalan parsel üzerinde
uygun mimari projeli binanın oluşturulması sağlanacaktır.
Parselin cephe alacağı taraftan 5 metre (batı cephe), kuzeydeki Teomanpaşa Caddesinden 5 metre,
güneydeki komşu parselden yan bahçe olacak şekilde 3 metre ve doğu tarafta arka bahçe tanımlanması
dışında,

mevcut

imar

planlarına

göre

A - 7

yapılaşma koşulları, Muratpaşa Belediyesi
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sınırlan dahilindeki alanlarda hazırlanarak onaylanan plan gösterimi uyannca parsel üzerine verilen
İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Kat Ticaret) plan notu gösterimi ve 1016 ada üzerinde tanımlanan J plan notu
da değiştirilmeden ve devamlılığı sağlanacak şekilde parsel ölçeğinde işlenmektedir.
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Mevcut Plan (Ölçeksizj

Öneri Plan (Ölçeksiz)

Yukarıda açıklanan kapsam ve gerekçelerle oluşturulan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği
ekte sunulmaktadır.
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