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Konu: Antalya İli Manavgat İlçesi Bahçelievler 
Mahallesi 758 Ada 282 No.lu Parsel 
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği.

Manavgat Belediye Meclisi; 04.12.2018 tarihinde Sah günü saat 14.00’de Meclis toplantı 
salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ. 
Bülent ÖZGÜVEN, Tevfık ANLAR, Aydın ÖZ, Ayşe ÇETİN ÖNAL, Nilsu Müzeyyen 
CENGİZLER GÜNDÜZ, Mustafa YAPIR, Füsun YILMAZ, Abdullah ÖNEL, Osman SARIKAYA, 
Ali COŞKUN, Mehmet Hakan SÜRAL, Hüseyin EROL, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil 
BAYAZ, Ömer ŞAHİN, Ahmet GÜVEN, Ahmet ALP, Fazıl ÖZ, Salih DELİKKULAK, İbrahim 
ŞAŞMAZ, Demir DURAR, Ünsal ÇİVİLER, Hadiye İNCİ, Haşan ÇETİN, Hilmi USLU ve Gökhan 
KOCABAŞ'ın iştirakiyle toplandı. Gündemin konularının görüşülmesine devam edildi.

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı konunun Antalya İli 
Manavgat İlçesi Bahçelievler Mahallesi 758 Ada 282 No.lu Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği olduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı, Meclis Üyelerine İmar Komisyonu Raporunu okutayım mı diye sordu. 
Meclis üyeleri okutulmuş kabul edelim dedi.

İmar Komisyonu Raporu: 02.10.2018 tarihli Belediye Meclisi Toplantısında görüşülerek 
İmar Komisyonuma havale edilen; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş; “Parselde yapı yaklaşma mesafeleri ön bahçeden ‘0’, doğu yönündeki 
7 metrelik yoldan ‘3' metre olarak uygulanacaktır.” Plan hükmü ilavesine ilişkin yürürlükte yer alan 
İmar Planı Plan Notlarının 2.36. maddesinde “Ruhsat süresinde tamamlanmış veya yapı kullanma 
izin belgesi bulunan yapılaşma teşekkül etmiş imar adalarında ön cephe hattı 5.00 m. çekmeye olanak 
sağlamıyorsa mevcut duruma uyulur...” hususları çerçevesinde İmar Planı Değişikliği ile talep edilen 
çekme mesafelerine ilişkin düzenlemenin uygun olmadığına karar verilmiştir.

Meclis Başkanı, konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Meclis Başkanı, gündem maddesini İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonunda; Antalya İli Manavgat İlçesi Bahçelievler Mahallesi 758 Ada 282 
No.lu Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun Komisyon raporu

esine, MHPTi Meclis Üyelerin çekimser oyuna karşın, toplantıya katılan 
rar verildi.

Ayşe ÇETİN ÖNAL

Meclis Katipleri

Füsun YILMAZ





ANTALYA -  MANAVGAT İLÇE BELEDİYESİ 
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 758 ADA 282 PARSEL 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 
AÇIKLAMA RAPORU

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Plan değişikliğine konu alan; Antalya İli, Manavgat İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 
026-b-24-b-3-a imar paftasında yer alan 758 ada 282 parsel no.lu taşınmazı kapsamaktadır. 
Plan değişikliğine konu 282 parsel tapu kayıtlarına göre 299,00 m2’dir. Parsel konum olarak 
Antalya Caddesi üzerindedir. Karşısında Türkbeleni Ormanı, 150 m ilerisinde Manavgat 
Vergi Dairesi, 50 metre batısında ise Migros bulunmaktadır.

Resim 1: Plan Değişikliğine Konu Alanın Uydudan Görünümü.

2. PLANLAMA ALANININ GEÇMİŞİ AMAÇ KAPSAM VE GEREKÇE

Plan değişikliğine konu 758 ada 282 parsel eski Manavgat Antalya yolu olan, 
“Antalya Caddesi”ne cepheli konumdadır. Parsel üzerinde 4 katlı ruhsatlı yapı bulunmaktadır. 
İlk olarak 1980 yılında Antalya Caddesi'nden 5 metre çekme mesafesi uygulanarak inşaat 
ruhsatı verilmiş, zemin kat + 1.normal kat olarak yapılmış olup 1983 yılında ise yapı 
kullanma izin belgesi alınmıştır. (Bkz:Resim:2 - Resim-3)
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Resim 2. : Binaya ilişkin Alınan İlk İnşaat Ruhsatı Örneği
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Resim 3.: Binaya İlişkin Alınan Yapı Kullanma kin  Belgesi Örneği



Resim 4.: Parselde Yer Alan Mevcut Ruhsatlı Yapıya İlişkin Görüntüler.



18.02.1988 tarih ve 1988/1-24 sayılı Belediye Meclis Kararı doğrultusunda Manavgat 
Belediyesince yapılan imar planı değişikliği ile Antalya Caddesinde genişletme yapılmıştır. 
Yapılan bu genişletme sonucu parselde zorunlu terk yaptırılarak 371 m2 olan parsel alanı 299 
m2’ye düşmüştür. (Bkz: Resim:5)
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Resim 5: Belediyece 1988 Yılında Yapılan Plan Değişikliği Örneği.

1997-1998 yıllarında parselde yer alan binaya tadilat ruhsatı almak için Belediyeye 
başvuru yapıldığında, 1988 yılında yapılan plan değişikliğinde hata yapıldığı, parselde yer 
alan ruhsatlı binanın bir kısmının Antalya Caddesi içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda 05.11.1998 tarih ve 1998/4-33 sayılı Belediye Meclis Kararı yeniden plan 
değişikliği yapılmış olup mevcut ruhsatlı yapı ve yapılaşma hakkı korunarak imar adası 
sınırları mevcut yapıyı dikkate alacak şekilde düzenlenmiştir. 31.12.1998 yılında verilen imar 
çapında mevcut ruhsatlı yapı oturumu tariflenerek ayrık nizam 5 kat yapılaşma hakkı 
belirlenmiştir. 758 ada 282 parselde yer alan ruhsatlı yapıda Antalya Caddesinden "0", 
doğusundaki yoldan ise yaklaşık 3 m yapı yaklaşım mesafesi bulunmaktadır.
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Resim 6 : 1998 Yılında Yapılan Plan Değişikliği Örneği



T. C.
M A N A V G A T  

BELEDİYE MECLİS KABART

Kararın Tarihi: 05.11.1998 Komi: Baîıçel ievler Matı. 750 ada 202
" Sayısı: 1998/4-33 parsel ve 22 adada plan tadila

tı .
Manavgat Belediye Meclisi,05.11.1998 tarihinde Perşembe günü saat 18.oo'de 

Belediye Meclis odasında Başkan Akay ŞENEL,üyelerden; Haşan Hayri Sever, Nuri 
Özer,Yusuf Durmaz.Metin .Akar,Ahmet Güven,Cenk Halil Bayaz,Mehmet Çetin,Ali 
Yıldız,Ahmet Eski.Mustafa Zor,Mustafa Ünal,Mahmut Şahin ve Zekai Avcı'nın iştira
kiyle olağan toplandı.Gündeme ilave edilen konuların görüşülmesine devam edildi.

Gündemin ilave edilen 33.maddenin görüşülmesine başlandı.Bahçelievler 
Mahallesi 758 ada 202 parsel ve 22 adada yapılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği 
talebi incelendi.

Şehir plancısı Pakize Yılmaz tarafından hazırlanan açıklama raporu 
okundu.İmar Müdürü konu hakkında açıklamalar yaptı.22 Adanın Antalya Caddesine 
bakan kısmında yönetmeliğe uygun olarak ruhsat alan mevcut binalar ölçü alınarak 
yol boyu ön ve arka cephe hatlarının (mesafelerinin) belirlenmesine ve 750 
Ada 282 parseldeki yolda kalan mevcut ruhsatlı binanın kurtulmasına ilişkin 
Pakize Yılmaz tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatlarının 3194 
Sayılı Yasanının 8/b maddesine göre onanmasına,toplantıya katılan üyelerin 
oybirliği ile karar verildi.

Meclis Başkanı Meclis Katipleri

Masan Hayri Sever Mustafa Zor

(
Resim 7 ; 1998 Yılında Yapılan Plan Değişikliği Meclis Kararı.
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Resim 8 : 1998 Yılı Onaylı Plan Değişikliği Sonrası Verilen İmar Çapı
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Parsel malikince mevcut yapı yıkılıp günümüz mimari ve teknolojik gereksinimlere 
göre daha nitelikli bir yapı yapılmak istenmektedir.

Ancak 10.05.2013 yılında onaylanan “Manavgat (l.Etap) Kent Merkezi 1/1000 
Ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planf’nda teknik bir hata yapılarak, mevcut ruhsatlı 
yapının ve yapılaşma haklarının korunmasına dönük 05.11.1998 tarih ve 1998/4-33 sayılı 
Belediye Meclis Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğinin dikkate alınmadığı 
görülmektedir. Şöyle ki; parselde yer alan mevcut ruhsatlı binanın taban oturumu 124 m2’dir. 
Yapı yaklaşma mesafesi Antalya Caddesi’nden "0", doğudaki yoldan yaklaşık 3 m dir. Ancak 
yürürlükteki plan kararları kapsamında verilen imar çapına göre, Antalya Caddesi’nden 3 
metre, doğusundaki yoldan 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılmaktadır.

İmar Çapı'nda belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri uygulandıktan sonra parselde 
yapılacak binanın taban alanı 72 m2'ye düşmektedir. Bina cephesi 9 metreyi sağlayamadığı 
için planda öngörülen 5 kat yapılaşma hakkını da kullanamayan parselde hem yapı kullanım 
alanı ciddi oranda azalmakta hem de ticaret alanı cephesi daralmaktadır. Bu durum, parselin 
müktesep haklarının kaybolmasına sebebiyet vererek parsel malikinin mağduriyetine yol 
açmaktadır.

758 ada 282 no.Iu parselde oluşan bu mağduriyetin çözümü için uygulama imar 
planında değişiklik yapılması önerilmektedir. Yapılan plan değişikliği ile İlave + Revizyon 
Uygulama İmar Planı’nda yapılan teknik hata giderilerek, 05.11.1998 tarih ve 1998/4-33 
sayılı Belediye Meclis Kararı doğrultusunda onaylanan imar planı değişikliği kapsamında



verilen yapılaşma haklarının korunmasına dönük yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme 
yapılması amaçlanmıştır.

3. MEVCUT PLAN KARARLARI

Plan değişikliğine konu alan, Manavgat (l.Etap) Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli İlave + 
Revizyon Uygulama İmar Planı içerisinde yer almaktadır. Yürürlükte bulunan onaylı imar 
planı kararlarına göre; 758 ada 282 parsel “ticaret + konut alanı” olarak öngörülmüş olup, 
yapılaşma koşulları ayrık nizam, 5 kat olarak belirlenmiştir. Yürürlükte bulunan imar planına 
göre düzenlenen imar çapında parsele ilişkin yapı yaklaşma mesafeleri ise kuzey yönündeki 
Antalya Caddesi'nden 3 metre, doğu yönündeki 7 metrelik yaya yolundan 5 metre, komşu 
parselden 3 metre olarak belirtilmiştir. Bu koşullarda oluşan bina cephesi 9 metreyi 
sağlamadığı için plan notlarında yer alan hususlar kapsamında kat adedinin 4 kat, arka bahçe 
mesafesi de bu doğrultuda 6.25 metre olarak tanımlanmaktadır.

Resim 10 : Meri Uygulama İmar Planı Örneği

4. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Plan değişikliğine konu parsel üzerinde ruhsatlı 4 katlı bir yapı bulunmaktadır. 
Parselde imar uygulaması tamamlanmış durumdadır. Alana ilişkin kadastral durum aşağıdaki 
haritada verilmiştir.



5. PLANLAMA KARARLARI

Plan değişikliğine konu 758 ada 282 parselde ruhsatlı bir bina bulunmaktadır. 
Geçmişte Antalya Caddesinde yapılan yol genişletmesi sonucu zorunlu terk yaptırılarak parsel 
alanı 299 m2'ye düşmüş içerisinde bulunan ruhsatlı binanın bir kısmı Antalya Caddesi 
içerisinde kalmıştır. 1998 yılında bu durum fark edilmiş ve Manavgat Belediye Meclisinin 
05.11.1998 tarih ve 1998/4-33 sayılı Kararı ile onaylanan imar planı değişikliği ile 758 ada 
282 parselde yer alan ruhsatlı yapı ve yapılaşma hakları dikkate alınacak şekilde planda 
düzenleme yapılmıştır. Bu plan değişikliği kapsamında mevcut ruhsatlı yapıya göre parsele 
imar durumu düzenlenerek ruhsatlı olarak yapılaşma tamamlanmıştır. Anılan plan değişikliği 
kapsamında parselde yapı yaklaşma mesafeleri, yol terkinden dolayı Antalya Caddesi'nden 
"0", doğu yönündeki 7 metrelik yaya yolundan yaklaşık 3 metre gerçekleşmiştir. Bina cephesi 
9 metreyi sağlamadığı için 4 kat olarak yapılaşmış, bu durumda yan bahçeden 3, arka 
bahçeden h/2(6,25 m) yapı yaklaşma mesafesi bırakılmıştır.

Antalya Caddesinde geçmişte yapılan yol genişletmesi sonucu cadde üzerinde zorunlu 
terk yaptırılan parsellerde yer alan mevcut yapıların çoğu caddeye sıfır konuma gelmiştir. 
Manavgat (l.Etap) Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planında 
Antalya Caddesine cepheli bazı yapı adalarında bu durumun korunduğu ve mevcut teşekküle 
uygun olarak yapı yaklaşım mesafelerinin "0" olarak belirlendiği görülmektedir. 758 ada 282 
parselinde benzer şekilde özel bir durumu olmasına ve 05.11.1998 tarih ve 1998/4-33 sayılı 
Kararı ile onaylanan imar planı değişikliği ile de verilen bir hak olmasına rağmen İlave + 
Revizyon Uygulama İmar Planında teknik bir hata yapılarak mevcut durumun ve meri plan 
kararlarının dikkate alınmadığı, mevcut durumun aksine yapı yaklaşma mesafelerinin kuzey 
yönündeki Antalya Caddesi'nden 3 metre, doğu yönündeki 7 metrelik yaya yolundan 5 metre 
olarak belirlendiği görülmektedir.
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Bu teknik hatanın giderilerek parselin müktesep haklarının korunabilmesi için 
uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Hazırlanan imar planı değişikliğinde; meri 
planda yer alan ayrık nizam 5 kat, "konut+ticaret alanı" kararı korunmuş, yapı yaklaşma 
mesafelerinin mevcut duruma uygun olarak, ön bahçeden (Antalya Caddesi'nden) 0 , 
doğudaki 7 metrelik yaya yolundan "3" metre olarak uygulanacağı plan notları ile 
tariflenmiştir.

6. PLAN HÜKÜMLERİ

* Parselde yapı yaklaşma mesafeleri ön bahçeden " 0 " , doğu yönündeki 7 metrelik 
yoldan " 3 metre " olarak uygulanacaktır. Yan ve arka bahçe mesafeleri ise mevcut uygulama 
imar planı ve plan hükümleri doğrultusunda belirlenecektir.

* Burada yer almayan diğer hususlarda onaylı Manavgat Merkez Bölgesi 1. Etap 
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri geçerlidir.

Hazırlan uygulama imar planı değişikliği sonucu; konumu itibari ile kentin siluetine de 
etki edecek bir noktada yer alan parselde, yapılan teknik hata ve mağduriyet giderilerek daha 
nitelikli ve kaliteli bir yapılaşamaya imkân sağlayacak plan kararlarının oluşturulması 
sağlanmıştır.

Plan değişikliği, raporuyla bir bütün olarak hazırlanmıştır.

MANAVGAT BELEDİYESİ

MAHALLE BAHÇELİEVLER 
ADA/PARSEL NO: 758 /  282 
PAFTA NO: 02S-B-24-B-3-A MEVCUT PLAN

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖLÇEK 1/1000

ÖNERİ PLAN

PLAN HÜKÜMLERİ

• PARSELDE YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ ON BAHÇEDEN “  0  *  . DOĞU YÖNÜNDEKİ 7 METRELİK 
YOLDAN " 3 METRE * OLARAK UYGULANACAKTIR YAN VE ARKA BAHÇE MESAFELERİ İSE MEVCUT 
UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN HÜKÜMLER' DOĞRUL TUŞUNDA BELİRLENECEKTİR

.  ■ BURADA YER ALMAYAN DİĞER HUSUSLARDA ONAYL MANAVGAT MERKEZ BÖLGESİ 1 ETAP 1/IOOC
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİO’R

Resim 12: Mevcut Plan-Öneri İmar Planı Değişikliği Örneği
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