ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
07.09.2018 TARİH VE 373 SAYILI KARARI
Gündemin 23. Maddesi
Karar No.373
Özü: B-4 yapılaşma koşullu, MK ibareli Konut
kullanımlı 6602 ada 3 parselde yapılaşma
koşulları değiştirilmeden “Parselde TAKS sınırı
aranmaksızın
parselin
tamamına
inşaat
yapılabilir.” plan notunun eklenmesine ilişkin
önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliğinin Planlama ve İmar Komisyonu
raporu doğrultusunda kabulüne oy çokluğu ile
karar verildiği hk.
Gündemin 23. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Üçgen Mahallesi
20K-IIIa nolu imar paftasında yer alan B-4 yapılaşma koşullu, MK ibareli Konut kullanımlı
6602 ada 3 parselde yapılaşma koşulları değiştirilmeden “Parselde TAKS sınırı aranmaksızın
parselin tamamına inşaat yapılabilir.” plan notunun eklenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz Meclisi'nin 03.08.2018 tarihli toplantısında
görüşülerek Planlama ve İmar Komisyonuna havale edilmiş olup komisyon raporu ekte
sunulmuştur. Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini isteyen 31.08.2018 tarih
3625 sayılı yazısı ile Planlama ve İmar Komisyonu Raporu;
Belediye Meclisimizin
03.08.2018 tarihli toplantısında görüşülerek alman 329 sayılı kararla Planlama ve İmar
Komisyonumuza havale edilen B-4 yapılaşma koşullu, MK ibareli Konut kullanımlı 6602 ada 3
parselde yapılaşma koşulları değiştirilmeden “Parselde TAKS sınırı aranmaksızın parselin
tamamına inşaat yapılabilir.” plan notunun eklenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği Planlama ve İmar Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu
görüşüne varılmıştır. Konunun görüşülerek karara bağlanması için gereğini arz ederiz.
Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı Ahmet Öztürk, Başkan Yardımcısı Özgür Taylant
Budak, Üye Ali Kuş, Mehmet Tosun, Ayhan Ateş imzalı komisyon raporu kayıt altına alındı.
Yapılan oylamada;
Üye Erol Özkarabekir’in red oyuna karşılık,
B-4 yapılaşma koşullu, MK ibareli Konut kullanımlı 6602 ada 3 parselde yapılaşma
koşulları değiştirilmeden “Parselde TAKS sınırı aranmaksızın parselin tamamına inşaat
yapılabilir.” plan notunun eklenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliğinin Planlama ve İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy çokluğu ile
karar verildi.
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ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ
6602 ADA 03 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİUYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
AÇIKLAMA RAPORU
1- PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Plan tadilatı önerilen alan Üçgen mahallesi 20K-IIIA imar paftasında yer alan 6602 ada 03
parselde yer almaktadır. Parselin imar durumu; Bitişik nizam, dört kat yol ve yan bahçe
mesafeleri 0,00 metre konut alanıdır. Ayrıca parselin bulunduğu ada da MK ibaresi
bulunmaktadır. Buna göre bu adalar ticaret ve konut işlevli adalar olup, imar uygulaması
tamamlanmış nazım planda MİA amaçlı dönüşümü öngörülen adalardır. Bu adalarda ticaret
ve büro hizmet işlevleri, konut işlevi ile birlikte yer almaktadır. Bu alanlarda da yapı
yoğunluğun aynen korunacağı Muratpaşa Belediyesi MİA Gelişim Bölgesi ve Yakın Çevresi
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Koşullarında belirtilmiştir.

Şekil 1: Hava Fotoğrafı
2- PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Parsel ve çevresi imar planında konut alanında kalmakta olup, yakın çevresinde, zemin
katlarda ticaret kullanımı oldukça yaygındır. 6602 adadaki yapılanma göz önünde
bulundurulduğunda yapılan uygulamalarda parseller taban alanlarının tamamını
kullanmaktadırlar Ancak 3 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre;
“Ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise
T AKS %o40’ı geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen
parsellerde, TAKS %60fı geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır”
maddesine göre 6602 ada 03 parsel taban alanmm sadece %40’ını kullanabilmektedir. Bu
sebepten ada bütünündeki yapılanmayı bozmamak ve adada diğer parseller ile aynı yapılanma
koşullarına sahip olmak amacı ile plan değişikliği talebi hazırlanmıştır.
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3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Şekil 2:Kadastral Durum
4. PLANLAMA KARARLARI
İmar planı değişikliği yapılan parsel için bulunduğu adadaki taban alanı kullanımının aynısını
kullanabilmesi amacı ile TAKS kullanımını belirlemek amacı ile plan notu eklenmiştir. Buna
göre;
Plan Notu: Parselde TAKS sınırı aranmaksızın parselin tamamına inşaat yapılabilir plan notu
eklenmiştir.
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