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^ n h  ve 64 I kararıyla uygun bulunan Düzlerçamı Mahallesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alam

Uygulaiîia imar Planı Revizyonunun kabul edilmesine oy birliği ile karar 
verildiği hk.  ̂ &

T’ görüşülüp İm ar Komisyonuna havale edilen, Antalya Kültür
ve T^abıat Var ıklanm Koruma Bölge Kurulu’nun 11/07/2017 tarih ve 6411 kararıyla uygun bulunan 

Düzlerçamı Mahallesi I. ve 111. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 

Revizyonu ile imar Komisyon Raporunun görüşülmesine geçilmişti.

İM A R  K O M İSY O N U  TOPLANT I TUTANAĞI

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11/07/2017 tarih ve 6411 

kararıyla uygun bulunan Düzlerçamı Mahallesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma 

Amaçlı Uygulama imar Plam Revizyonu komisyonumuzca İncelenmiş, uygun olduğu görüşüne 

varılmıştır. Komisyon raporu imza altına alınarak. Meclisin takdirine sunulmuştur.

Ramazan BAHŞİ 

İmar Komisyonu Başkanı 

İmza

Bekir DİKMEN 

Üye 

İmza

Ali COŞANAY 

Üye

İmza ‘il komisyon raporu okundu.

Başkan Vekili; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda İmar 

Komisyonundan geldiği şekliyle oylamaya sundu, işaretle yapılan oylama sonunda;

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarmı Koruma Bölge Kurulu’nun 11/07/2017 tarih ve 64 M 

kararıyla uygun bulunan Düzlerçamı Mahallesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma 

Amaçlı Uygulama imar Planı Revizyonunun kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ö RÜ K  , 

elediye Başkan Vekili
Bekir D

ıvan

KMEN
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARIN I KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 11.07.2017/182 ToDİantı Yeri

K arar Tarihi ve No. : 11.07.2017/6411 ANTALYA

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı Mahallesinde (eski Yukarıkaranıan ve Ören 

Mahalleleri) yer alan, Antalya Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu^nun 16.05.2017 tarih 

ve 6231 sayılı kararıyla 1. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile koruma alanı smıriarı son 

şeklini alan alana ilişkin hazu*lanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli 

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin Antalya Kültür Variıklarmı 

Koruma Bölge Kurulunun 11.04.2017 tarih ve 6073 sayılı karan, Döşemealtı Belediye 

Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2017 tarih ve E.4977 sayılı yazısı okundu, 

ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı Mahallesinde (eski Yukarıkaraman ve Ören 

Mahalleleri) yer alan, Kurulumuzun 16.05.2017 tarih ve 6231 sayıh kararıyla I. ve III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı ile koruma alanı sınırları son şeklini alan alana ilişkin hazırianan 1/5000 

ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 

Revizyonu değerlendirildiğinde;

Planın, Kurulumuzun 11.04.2017 tarih ve 6073 sayılı karan doğrultusunda 

düzenlendiği görüldüğünden kararımız eki 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 

ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonun uygun bulunduğuna (olumlu), 

planın Belediye Meclislerince onaylanması ve askı sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin Koruma 

Bölge Kurulu Müdüriüğüne iletilmesine karar verildi.
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İM ZA

v \

.<■, ji * i 
 ̂ ?  I*A >. . «

Müdür V BAŞKAN Y A R D IM C IS I

Prof.Dr.H.Sabri ALANYALI 

İM ZA

Üye Üye
Prof.Dr. Ziya GENÇEL Prof.Dr.Bilal SÖĞÜT

(BULUNM ADI) İM ZA

Üye Üye
Prof.Dr. Osman ERAVŞAR Emel BOYA C IO ĞLU

İM ZA İM ZA

Üye Üye
Haşan Burak ÖZTÜRK Mustafa DEMİREL
Döşemealtı Bid. Tem. Antalya Müze Md.

İM ZA İM ZA

Üye

Esin SERTTAŞ YAREN 

İM ZA

üye

Yaşar PARLA  YÜKSEL 

Ant.Büyükşehir BId.Tem. 

İM ZA

Üye





ANTALYA İLİ- DÖŞEMEALTI İLÇESİ- DÜZLERÇAMI MAHALLESİ 

(ESKİ YUKARIKARAMAN VE ÖREN MAHALLELERİ)

I. VE III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARININ 
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ANTALYA IL1-0OŞEMEAİTI İLÇESİ-DÜZLERÇAMl MAHAİLESİ 
(ESKİ YUKARIKARAMAN VE ÖREN MAHALLELERİ)

I. ve III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU 
PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI REVİZYONU YAPILMASI GEREKÇESİ

Antalya İÜ, Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı mahallesi (eski Yukarıkaraman ve Ören Mahallesi) I.

ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanının Koruma Amaçlı Nazım im ar Planı Revizyonu yapılmasının 
gerekçeleri:

-Antalya Koruma Bölge Kurulunun 27.08.2012 tarih ve 851 sayılı kararı, ardından 17.10.2016

tarih ve 5424 sayılı kararı ile planlama alanında sit sınırları ve koruma alanları genişletilerek I

ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları son halini almıştır. Genişleyen alanın mevcut koruma

amaçlı imar planı ile bütünleştirilmesi ve bu bölgede kalan arkeolojik değerlerin korunarak

gelecek kuşaklara aktarılması ve gerek eski yerleşik dokuyu kapsayan, gerekse henüz yeni

yapılaşmakta olan alanda planlama kararlarını saptamak ve bu kararlar çerçevesinde 
gelişmeyi yönlendirmek,

-Mevcut Koruma Amaçlı İmar Planlarında plan zayiatının mevcut yasa ve yönetmeliklerde 

S Î ı l a m a m a T d Î™  uygulamasının

2. PLANLAMA KARARLARI

Plan onama sınırı; Antalya ili, Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı mahallesi (eski Yukarıkaraman ve 

Ören Mahallesi) I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanının tamamını kapsayan ve planda 
belirtilen sınırdır. Plan onama sının yaklaşık 126.06 Ha'lık bir alanı kapsamaktadır.

2.1.1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

Planda 4 ayrı bölgede I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırı bulunmaktayken, bu sayı son alınan 

kurul kararı(2016/5424) ile 9'a çıkmaktadır. Bunlardan birincisi; Antalya Koruma Bölge 

Kurulu'nun 13.10.1991 gün ve 1209 sayılı kararıyla eski Yukankaraman Mahallesinde 

belirlenen ve 17.10.2016 tarih ve 5424 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile son şeklini alan I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı (19.23 ha), İkincisi aynı kurul karanyla son şeklini alan Evdirhan ve 

yakın çevresi (5.98ha), üçüncüsü Evdirhan'ın hemen batısında Tümülüs'ün bulunduğu 

18.09.2008 tarih ve 2681 sayılı Antalya KTVK Bölge Kurulu kararı ile tescil edilen I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı (0.18 ha), dördüncüsü 05.11.2004 tarih ve 115 sayılı karar ile Antalya 

KTVK Bölge Kurulu tarafından I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen ve 16 05 2017 

‘ anh ve 6 2 y  sayılı kararla_sınırları son şeklini alan Tümülüs alanı (0.42 ha),‘ b i ş i ı^ i ' ; ;e  

altıncısı yerieşmenin kuzeyinde daha'önEe koruma alanı olarak tespit edilen ancak

17.10.2016 tarih ve 5424 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

tespit edilen ve içinde arkeolojik değer taşıyan yapı kalıntıları bulunan alanlar(0.5 ha) yedinci 

ve sekizincisi yerleşmenin içerisinde daha önce koruma alanı olarak tespit edilen ancak

17.10.2016 tarih ve 5424 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

tespit edilen ve içinde arkeolojik değer taşıyan yapı kalıntıları bulunan alanlar(0.2 ha).



dokuzuncusu daha önce koruma alanı olarak tespit edilen ancak 17.10.2016 tarih ve S424 

sayıh Koruma Bölge Kurulu karan İle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı tespit edilen ve içinde lahit 

dizisi bulunan alan (0.53 ha) olmak üzere toplam 27.04 ha'lık bir alanı kapsamakta olup 
planlama alanının yaklaşık %21.45' İni oluşturmaktadır.

L Derece Arkeolojik Sit Alanları; Koruma Yüksek Kurulu'nun ilgili ilke kararı gereğince, 

"Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır." Bu alanlarda,’ 
kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmiş ve 
bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılamaz,

2.2. III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

Antalya Koruma Bölge Kurulu'nun 13.10.1991 gün ve 1209 sayıl, kararıyla eski Yukarıkaraman

Mahallesinde belirlenen ve 27£8 .201^ tarih  ve 851 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile son

şeklim alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanını kapsamaktadır. III. Derece Arkeolojik Sit Alanı

sınırı toplam 971004 m’  bir alanı kapsamakta olup, planlama alanının yaklaşık %77 06'sını 
oluşturmaktadır.

Bu alanlar; Koruma -kullanm a kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek 
arkeolojik alanlardır.

2.3. KORUMA ALANLARI

Antalya Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenmiş olan yapı kalıntılarının bulunduğu
a anlardır. Planlama alanı içerisinde toplam 15 adet koruma alan, bulunmaktadır. Koruma

alanı sınırı toplam 32820 m^'lik bir alanı kapsamakta olup, planlama alanının yaklaşık

/c2.60 ını oluşturmaktadır. Arkeolojik değer taşıyan anıtsal nitelikli yapı ve yapı kalıntıları

alanları, antik su kanallarının geçtiği kısımlar, sarnıçlar ve kuyu vb. alanlar Koruma Alanı 
olarak tespit edilmiştir.

Bu alanlar; Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muhafazaları veya tarihi çevre içinde 

korunmalarında etkinlik taşıyan korunması zorunlu olan alanlar olup, hazırlanan koruma 

amaçlı ımar planında genel olarak pasif yeşil alanlar olarak koruma altına alınmış, ancak imar 

uygulaması gormuş yerlere rastlayan kısımlarda üzerinde yapı yapılmasına engel olacak yapı 
yaklaşma sınırları ile koruma altına alınmıştır.

2863 sayılı yasanın S.maddesi gereği koruma alanlarında yapılacak uygulamalarda Antalya 

Kultur Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yetkilidir. Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunca belirlenmiş koruma alanlarında yapı yapılamaz.

2.4. SU KANALLARI

Planlama alanı içerisinde yüzey araştırması sonucu tespit edilen Antik Su Kanalları ilk olarak 

Koruma Bölge Kurulunun 05.11.2004 gün ve 115 sayılı kararı ile tescillenmiş ve eski 1/1000 

ölçekli paftada gösterildiği şekilde etrafında lO 'ar metre koruma alanı belirlenmiştir. Bunun 

dışında koruma alanı sınırı belirtilmemiş ancak Koruma Bölge Kurulunun 16.04.2012 tarih ve 

504 sayılı kararı ile belirlenmiş olan ilave Antik Su Kanallan bulunmaktadır. Son olarak da 

kurulun 17.10.2016 tarih ve 5424 sayılı kararı ile söz konusu antik kanallar yerinde tekrar



yaklaşık 5 er m genışhgmde Koruma Alan, belirlenmiştir. Bu alanlarda yapılacak 
uygulamalarda Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekmektedir.

2.5. TESCİLLİ YAPI- GELENEKSEL NİTELİKLİ YAPI

Planlama alanı içerisinde Koruma Bölge Kurulunun 18.09.2008 tarih ve 2681 sayılı kararı ile

Î k  l I T  - T  i - a r  planında tescilli bina "Sanat
ve Kultur Evi olarak ışlevlendirilmiş ve parseli park alanı olarak gösterilmiştir.

Planbma alanında 10 adet yapı bölgeye özgü mimari bir görünüm sergilemektedir. Kesme 

mımarsınden farklı olmaları, arkeolojik yapı kalıntıları üstünde o yapılara ait taşların

bitoname ,,p ,m  t.kmfole „ p , i .„ k  , . p „  j „  „ p , ! . « , »  t , ,  o|j„ „ . ^ 5

yüzeyi sıvanmayacak ve boyanmayacaktır. ^

Yapılara ekenm iş bölümlerde cephe düzenlemesi yapılarak taş yapıyla uyumlu hale

S r le irb ird e  f ' V '  T " ™ ' " '  aşmamak koşuluyla,
parsele birden fazla yap, yapılması halinde aralarındaki mesafe 10 metreden az olamaz.

FONKsÎ yoİ lİ r  VAPILARA İLİŞKİN BELİRLENEN

Fonkslyon l :  418 nolu parselde yer alan planda da geleneksel nitelikli yap, olarak önerilen 

L L ı t o k t T ' " '

Fonksiyon 2: 410 nolu parselde yer alan ve planda geleneksel nitelikli yap, olarak önerilen 

yapı eski yerleşme dokusu içerisinde ana yaya aks, üzerinde bulunan konumu ve meydan ile 
çevnlı olmasından dolayı "Kır Kahvesi" olarak kullanılacaktır.

Fonksiyon 3: 219 nolu parselde yer alan geleneksel yapı; planlama alanının merkezinde antik 
kanallarının kenarında olması nedeniyle 'Kır Kahvesi' olarak kullanılacaktır.

Fonksiyon 4 : 219 nolu parsel içinde yer alan geleneksel nitelikli yapı, planlama alanında 

nerılen Bisiklet Yol aksı üzerinde yer alması nedeniyle bu işleve hizmet edebilecek şekilde 

uşunulerek. Bisiklet Kiralama Ofisi' ve aynı zamanda "Kır Kahvesi" olarak kullan,lacakt,r.

■' E“ -
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2.6. KENTSEL KULLANIM ALANLARI

2.6.1. KONUT ALANLARI

I. Derece Arkeolojik sit alanının güneydoğusunda eski Yukarıkaraman mahallesinde mevcut

kırsal dokuyu oluşturan meskun konut alanları ile orman alanları ile bitişik konumda yer alan

eski Ören mahallesinde yer alan mevcut kırsal dokuyu oluşturan meskun konut alanları

mevcut yapı ve kadastral dokuyu koruyacak şekilde konut alanları olarak önerilmiştir.

Evdırhan'ın batısında, doğusunda ve güneyinde yer alan ve içerisinde daha çok villa şeklinde

yapılaşma gerçekleşen alanlar ise gelişme konut alanları olarak önerilmiştir. Konut

alanlarında mevcut im ar planında yer alan yapılanma koşulları aynı şekliyle korunmuştur. Bu

alanlarda emsal 0.40-0.60 aralığında olup planda belirtilm iştir, yapı yüksekliği 2 katla 
sınırlandırılmıştır.

imar uygulaması görmüş parsellerde minimum ifraz büyüklüğü=350 m* olup, diğer alanlarda 
minimum ifraz büyüklüğü=500 m^'dir.

Bu alanlardaki tüm uygulamalar plan hükümlerinde belirtilmiştir.

Planlama alanında önerilen meskun ve gelişme konut alanları büyüklüğü 563144 m̂  
büyüklüğünde olup, planlama alanının % « ,6 7 's in i oluşturmaktadır.

Planlama alanında yaşayacak nüfus yaklaşık 3750 kişi olarak tespit edilmiştir. Konut

alanlarında imar uygulaması sonucu ortaya çıkacak ortalama parsel büyüklüğü 450 m  ̂kabul

edilmiş ve buna göre planlama alanında yaklaşık 1250 adet konut amaçlı imar parseli

oluşacağı, her parselde villa tipinde bir adet hanenin var olacağı, hanede yaşayacak nüfusun 
da 3 kişi olacağı öngörülmektedir.

2.6.2. TİCARET ALANLARI

Antalya- Korkuteli Karayolu üzerinde bulunan ve imar uygulaması görmüş olan adaları, 

planlama alanının kuzeyinde sosyal tesis alanının karşısında önerilen bir adet im ar adasını ve 

planlama alanının ortasında Evdirhan'ın güneyinde kalan mevcut planda da ticaret alanı 

olarak yer alan bir adet imar adasını kapsamaktadır. 22676 m  ̂ büyüklüğündeki bu alanlarda 

mevcut imar planında olduğu gibi karayolu kenarında ikiz nizam-3 kat, kuzeydeki alanda

0.20/0.40 ayrık nizam-2 kat, Evdirhan'ın güneyinde kalan alanda 0.30/0.60 ayrık nizam-2 kat 
şeklinde önerilen yapılanma koşulları geçerli olacaktır.

2.6.3. TİCARET-KONUT ALANLARI

Ana yaya ulaşım aksının her iki cephesinde planlanan ticari amaçlı yapılar için ayrılmış

a anlardır. Zemin kat ticaret, birinci kat konut ya da ticaret kullanımı olacaktır. Planlama

alanındaki ticaret olarak belirlenmiş tüm yapılar pansiyon olarak da kullanılabilir. ÖPA alanı

içinde kalan kısımlarda çekme mesafesi yola sıfırdır. Birinci katta en fazla 1 m çıkma

yapılabilir. Bina cepheleri beyaz, krem ve tonlarında boyanacaktır ya da geleneksel nitelikli

yapılar ile uyumlu taş kaplama yapılacaktır. ÖPA-1 kapsamında hazırlanacak avan projesinin

Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmasından sonra uygulama projeleri hazırlanarak 
Belediye onayıyla yapılacaktır.



2.6.4. BELEDİYE HİZMET ALANI

Karayolu kenarında içerisinde mevcut muhtarlık binası bulunan alan 390 m  ̂büyüklüğündeki 
alan belediye hizmet alanı olarak önerilm iştir. Bu alanda E=0.30, Yençok=2 kattır.

2.6.5. EĞİTİM TESİSLERİ ALANI (ANAOKULU ALANI-İLKOKUL ALANI- 

ORTAOKUL ALANI-LİSE ALANI-HALK EĞİTİM MERKEZİ)

Planlama alanı içerisinde nüfusun ihtiyacı olan ve merkezde konumlandırılan bir adet halk 

eğitim merkezi, bir adet anaokulu alanı, bir adet ilkokul alanı, Evdirhan'ın doğusunda 

konumlandırılan bir adet ortaokul alanı ve bir adet lise alanı ayrılmıştır. Halk eğitim merkezi 

alanı büyüklüğü 3504 m^ anaokulu alanı büyüklüğü 3444 m^ ilkokul alanı büyüklüğü 7660 

m^ ortaokul alanı büyüklüğü 7725 m^ lise alanı büyüklüğü 7980 m^'dir. Eğitim amaçlı ayrılan 
bu alanların toplam büyüklüğü 30313 m  ̂olup, planlama alanı içindeki oranı % 2.40'tır.

Halk Eğitim Merkezi; alandaki nüfusun özellikle kadınlann ve gençlerin genel eğitim 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, kültürel, kentsel ve 

sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak kent kültürü kavramını yerleştirmek, çağın gerektirdiği 

bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek amaçlarına yönelik eğitimlerinin verilebileceği 

merkezlerdir. Planda belirtilen emsal ve yükseklikte Yukankaraman Köy Alanı Sağlıklaştırma 
ve Tasarım Projesi (ÖPA-1) kapsamında projelendirilecektir.

2.6.6. SAĞLIK TESİS ALANLARI

Planlama alanı içerisinde 2390 m  ̂ büyüklüğünde aile sağlığı merkezi ve 4223 m̂  

büyüklüğünde sağlık tesisi alanı olmak üzere iki adet sağlık tesis alanı önerilm iştir. Bu 
alanların toplam büyüklüğü 6613 m̂  olup, planlama alanı içindeki oranı % 0.52'dir.

2.6.7. CAMİ

yerleşim dokusunun hemen kuzeyinde anaokulu alanının yanında 3182 m’ 
büyüklüğünde ihtiyaç olan bir adet cami alanı ayrılm ıştır. Önerilen bu alan ile karayolunun 
hemen güneyindeki mevcut cami arasındaki mesafe yaklaşık 650 m'dir.

2.6.8. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI (KÜLTÜREL TESİS ALANl-ACIK 
SPOR TESİSİ ALANI)

Kültürel Tesis Alanı; Planda ÖPA-2 olarak belirlenen alan kapsamında Evdirhan'ın hemen 

batısında konumlandırılan, kültür- sanat ve rekreasyon gibi değişik işlevlerin bir arada yer 

alabileceği 2983 m  ̂ büyüklüğünde bir alandır, içerisinde turistik ticaret, yöresel mutfakların 

hakim olduğu gastronomi üniteleri, kültürel tesisler sergileme ve sinema, opera, tiyatro gibi

sanatsal faaliyetlerin yapılabileceği üniteler yer alabilir.

ÖPA-2 kapsamında, planda belirlenen yapı emsalinde projelendirilecek olan kültürel tesis 

alanına ait hazırlanacak avan projesinin Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmasından 
sonra uygulama projeleri hazırlanarak Belediye onayıyla yapılacaktır.

Ayrıca ÖPA-2 alanı dijinda kalan 2643 m̂  büyüklüğünde bir adet açık spor alanı da eski Ören

Wr bölgede ayrılmıştır.
■na Bölge Kurulu Müdürlüğr^
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2 .6 .9 . A Ç IK  Y E Ş İL  A LA N LA R

Sadece yüzey düzenlemesi yapılacak, bunun dışında hiçbir yapı yapılmayacak, ancak 

kullanıma yönelik kentsel mobilya (oturma elemanı, aydınlatma elemanı, çöp kutusu vb.) 
konabilecek alanlardır.

2 .6 .9 . I .  P A R K  V E  Y E Ş İL  A LA N LA R

Tüm kentin kullanabileceği, halkın gezip hava alması için düzenlenmiş alanlardır. Rekreatif 
 ̂ kullanıma yönelik kentsel mobilya kullanılabilir.

j 2 .6 .9 .2 . ÇO CU K B A H Ç ES İ V E  OYUN A LA N LA R I

Çocuğun kendini ifade etmesine, kişiliğinin gelişmesine, hayal gücünü geliştirmesine,

I yeteneklerini fark etmesine, becerilerini geliştirmesine, sosyalleşmesine yardımcı olabilecek;

I çocukların çocuk oyun alanlarından neler beklediklerini dikkate alacak ve tasarım'
elemanlarını bu doğrultuda belirleyecek alanlarıdır

!
Mülkiyet kamu elinde olan, kamu kullanımına açık, ücretsiz olarak yararlanılan oyun 

alanlarıdır. Bu alanlarda oyun için gerekli kentsel mobilya dışında hiçbir yapı yapılamaz. Bu 
j amacın dışında kullanılamaz.

I 2 .6 .9 .3 . R EK R E A S Y O N  A LA N I

, Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günübirlik 

kullanıma yönelik eğlence dinlenme ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, kahvehane, çay 

bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımların yer alabileceği alanlardır. Bu alanda yapılacak 
j yapıların emsali=0.05, Yençok=4.50 m’dir.

j ÖPA-2 kapsamında, planda belirlenen yapı emsalinde ve kiremit çatılı köy içinde bulunan

 ̂ geleneksel yapı dokusuna uygun olarak, içerisinde servis ve ıslak mekanlann yer alacağı

şekilde hazırlanacak avan projesinin Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmasından sonra 
I uygulama projeleri hazırlanarak Belediye onayıyla yapılacaktır.

2 .6 .1 0 . K E N T  O RM ANI A LA N I

j Planlama alanı içerisinde eski Ören Mahallesi yerleşim alanının doğusunda ve

kuzeydoğusunda olmak üzere iki ayrı bölgede mülkiyeti orman vasıflı maliye hâzinesine ait 
olan alanlar kent ormanı olarak planlanmıştır. Bu alanların büyüklüğü 8671 m^'dir.

' 2 .6 .1 1 . Ö Z EL  PR O JE  A LA N LA R I (Ö P A )

I Planlama alanında bulunan korunması gerekli sivil mimari, kentsel ve arkeolojik değerler ve

bunlarla birlikte sosyo-kültürel değerler de planlama çalışmasının değişmeyen verileri olarak 

ele alınmış, tarihi ve simgesel kimlikleri ortaya çıkarmak uygun işlevler vererek alanın prestij 
alanı haline getirilmesini sağlamak amacıyla özel proje alanı olarak belirlenmiştir.

' 2 .6 .1 1 .1 . Ö PA-1 : Y U K A R IK A R A M A N  K Ö Y  A LA N I S A Ğ L IK LA Ş T IR M A  V E
I TA SA R IM  P R O JE  A LA N I

Yukankaraman Köy Alanı; antik dönemden beri yaşamın devam ettiği, şu anki mevcut 

dokusunun ise 1900'lü yılların başında oluşmaya başladığı bir yerleşim alanıdır. Bu alan 

i içerisinde oluşmuş olan organik sokak dokusu planlama kararları ile desteklenip öne



çıkarılmtştrr, eski köy dokusunu, yaşantısını, ticari ilişkilerini, sosyal ve kültürel değerlerini 

yeniden canlandırmast için ana yaya aksı üzerinde ticari alanlar ile birlikte ayrıca bölgede 

Kermes Alanı' belirlemiştir. Alan içerisinde belirlenen geleneksel nitelikli yapılar koruma 

alanına alınmış ve farklı işlevler yüklenmiştir. Bu kapsamda projede Konut Kullanımları; 

"Geleneksel Nitelikli Yapılar'^ ^Tescilli Yapı" , "Mevcut Yapılar^' ve "Yeni Yapılacak Yapılar"' 

olarak belirlenmiş ve bunlara ilişkin yapılanma koşulları ve fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu 

hükümler de göz önünde bulundurularak Ö PA İ; sokak sağlıklaştırma projesi, yapı ölçeğinde 

restorasyon projesi, mimari cephe yenileme ve sağlıklaştırma projelerini içerecektir.

Bu kapsamda Yukarıkaraman köy girişinden başlayan yaya aksı düzenlemesi de önerilmekte 

olup, proje alanında iki önemli odak noktası olan Yukarıkaraman Köy Yerleşkesi ve Evdir Han 

ve çevresinin ilişkilenmesini sağlayan Ana Yaya Aksının başlangıç bölümü Ö PAİ kapsamında 

projelendirilecektir. Düzenleme projesinde yer döşemeleri, yaya aksına cephe veren ticari 

yapıların mimari cephe projeleri, kentsel mobilyaları (aydınlatma, bank, çöp kutusu, sokak 

tabelaları vb.) yer alacaktır. Ha^rlanan avan projenin Koruma Bölge Kurulunca uygun ¡X  

b^unmasından sonra uygulama Belediye onayıyla yapılacaktır.

ÖPA-1 alanında yapılacak tüm uygulamalar plan hükümlerinde belirtîlrmştir.

2.6.11.2. ÖPA-2: EVDÎRHAN VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM VE KORUMA 
PROJE ALAN!

1. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Tümülüs ve Evdirhan'ı da içinde barındıran ve 

içerisinde antik su kanalları da bulunan ÖPA2 alanında Tümülüs ve Evdirhan birer kültürel 

veri olarak özümsenip bu alanlara duyarii bir tasarım projesi gerçekleştirilecektir. Bu projede 

Evdirhan'ın bulunduğu kısmın Arkeopark alanı olarak restore edilerek kullanılması 
sağlanacaktır. ÖPA2 sınırları içerisinde yer alan Kültürel Tesis Alanı da Belediyesince 

belirlenen fonksiyon doğrultusunda Evdirhan ve çevresine getirilen düzenlemelerle bütüncül 
bir tasarım oluşturulacak şekilde projelendirilecektir.

Bu alanda hazırlanan avan projenin Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmasından sonra .
uygulama projeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdüriüğü'nden izin alarak 
Belediye onayıyla yapılacaktır.

2.7. ULAŞIM

2.7.1. TAŞIT YOLLARI

Planlama alanının içinden geçen ve bölgenin ulaşım ağının omurgasını oluşturan 40 m'lik 

p n iş lik te  Antalya-Korkuteli karayolunun kuzey ve kuzeydoğusunda yer alan Koruma Amaçlı 

İmar Planı Revizyonu sınırları içerisinde yer alan taşıt yollan 30m, 15m, 12m, lOm genişlikte 
kademelenmiştir.

2.7.2. YAYA YOLLARI- MEYDANLAR

Çevreyi kirletmeyen, herhangi bir dış enerji tüketmeyen ve gürültü yaratmayan insana ve 

çevreye duyarlı sürdürülebilir ulaşım modelleri içerisinde en önemli ulaşım modeli yaya 

ulaşımıdır. Bu ilke ile hareket ettiğimiz planlama alanı içerisinde yer alan yaya yollan ve



meydanlar, alan içerisinde yer alan farklı kullanım alanlarının bağlantılarını daha güçlü kılmak 

ve planlama alanı içerisinde yaşayan halkın herhangi bir başka taşıta gereksinim duymadan 

yürüme m esafesindeki yerlere ulaşımını kolaylaştırmak am acıyla oluşturulmuştur.

Planlama alanı içerisinde yer alan yaya yolları ve meydanlar oluşturulurken köy yerleşik

dokusunun korunm ası ve buna paralel olarak sosyal donatı alanları, yeşil alan ve arkeolojik 

alanlar arasındaki bağlantılarının bir omurga etrafında toplayarak birbiriyle ilişkilendirilmesi 

dikkate alınmıştır. Planlama alanı içinde ÖPA-1 kapsam ında kalan bir meydana sosyal

yardımlaşma ve dayanışmayı desteklemek, bölgeye hareketlilik ve canlılık kazandırmak 
amacıyla Kermes Alanı fonksiyonu verilmiştir.

Yollar ve meydanlarda belediyece hazırlatılacak projesine uygun döşeme, aydınlatma sistemi 
ve kent mobilyası dışında hiçbir öğe kullanılamaz.

Hazırlanacak projede, plan paftası üstünde gösterilen, belli bir dönemde yapılmış ve 

mevcutta kullanılan zemin kotuna yakın seviyedeki antik su kanallarının yaya yolları ile 

kesiştiği noktalarda, su kanallarının devamlılığını sağlayacak çözümler geliştirilecektir.

Plan yaya yolları, 5 m, 7 m, 8 m ve 10 metrelik yol genişliklerinde kademelenmiştir.

2.7.3. BİSİKLET VE GEZİ YOLU

Planlama alanında yer alan arkeolojik ve koruma alanlarının izlenmesini ve bölgedeki diğer 

kullanım alanları ile bu alanların ilişkisini ve kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla 
oluşturulmuştur.

Hem bölgede yaşayanların hem de turistik amaçla gelenlerin planlama alanında dağınık bir 

şekilde yayılmış olan arkeolojik ve koruma alanlarına kolaylıkla erişebilmelerini sağlayacak 

bisiklet yolu; bisiklet kiralama ofisi ve kır kahvesi olarak önerilen geleneksel nitelikli yapıların 

bulunduğu alanda son bularak ring yapacak şekilde oluşturulmuştur. Bisiklet ve yaya 
kullanımı açık kullanılabilecektir.

Genişliği 3 m olarak belirtilmiş bu akslar için peyzaj projeleri hazırlanacak aydınlatma, yol 

döşemeleri, kent mobilyalarını detaylarını içeren bu projeler Belediye onayı olmadan 
uygulamaya geçilmeyeceği plan hükümlerinde belirtilmiştir.

Planda belirtilen bisiklet parkları sembolik olup, hazırlanacak peyzaj projelerine göre yer 
değişimi yapılabilir.

2.7.4. OTOPARK ALANI

Konut alanlarına servis verecek otopark alanları parsel içerisinde çözümlenecektir. Arkeolojik 
alanlar ve sosyal tesisler ve köy yerleşik alanına servis verecek otopark alanları ise bu 

alanlara ulaşımın sağlandığı anayollar üzerinde planda belirtilen şekilde konumlandırılacaktır.

2.8. TEKNİK ALTYAPI

Planlama alanında her türlü alt yapı uygulaması Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda 
Müze Müdürlüğü denetiminde yapılır.

AKEDAŞ kurum görüşü doğrultusunda planlama alanında minimum 5x8 m ebatlannda 17 

adet trafo alanı önerilm iştir. Bu alanların toplam büyüklüğü 2028 m^'dir.

( J



Planlama alanı içerisinde güney-kuzey doğrultusunda önceki ismi "154 kV Kepez-Korkuteli
Enerji İletim Hattı", yeni ismi ile "154 kV Varsak-Korkuteli Enerji iletim Hattı" geçmektedir Bu

hat İle İlgili TEIAŞ kurumuna ait 02.08.2016 tarih 280638 sayılı yazı ekinde gönderilen enerji 
iletim hattı ve koruma kuşağı plana İşlenmiştir.

Bu alanlarda "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ nin 44. Ve 46. Maddelerinde 
belirtilen şartlara uyulması gereklidir.

Antik su kanallarının yaya yolları ile kesiştiği noktalarda, su kanallarının devamlılığını 
sağlayacak çözümler geliştirilecektir.

Planlama alanında antik su kanalları ile taşıt yolları iki kısımda kesişmektedir, 30m

genişliğindeki taşıt yolu ile kesişen kısımda Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge

Kumlunun 20.01.2011 tarih ve 4751 sayılı kararı gereği ilgili kurumların olumlu görüşleri

doğrultusunda hazırlanarak kurula sunulan menfez projesi uygulanacaktır. Diğer kısımda

yapılacak uygulamalarda da Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
görüşü alınacaktır.

2.9. ALAN KULLANIM DAĞILIMI

ALAN KULLANIMI ÖNERİ PLAN

ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (M2 ORANI (%)
1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

257794.0Í3 20 44KONUT AUNI
563144.4^ 44 67

BELEDİYE HİZMET ALANI
390.4^ 0 03CAMİ

3182.0C 0 25
ANAOKULU ALANI

3444.86 0 27İLKOKUL ALANI
7660.70 0 61

ORTAOKUL ALANI
7725.77 0 61LİSE ALANI
7980.83 n

TİCARET ALANI
22676.49 1 sn

KENT ORMANI ALANI
8671.30 0 69SAĞLIK TESİS ALANLARI
6613.84 0 52

HALK EĞİTİM MERKEZİ 3504.26 0 28
KÜLTÜREL TESİS ALAN! 2983.18 0 24
AÇIK SPOR TESİSİ ALANI 
PARK+YESİL ALAN
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3.22 
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REKREASYON ALANI
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İŞLEV KAZANDIRILAN TESCİLLİ VE GELENEKSEL YAPI 407.53 0 03TO P U M

1260622.43 100
labîo 1: Onerl Alan Kullanımları
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2J^KENTSEL, s o sy a l ve TEKNİK ALTYAPI A LA N I.A R I n A ft ll i m i
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MEKANSAL PLANLAMA YÖNETMEUĞ f STANDAffllAİ« ÖNERİ
DONATI
ADEDİ

EĞ hrÎM TESİSLERİ ALANI

SOSVAL VE KÜLTÜREL 
1ESÍS ALANLARI

KİŞİ BAŞINA BİRİM 
GEREKLİ M*

o.eo

NUFUSA GEREKLİ 
ALAN

İLKOKUL ZOO
ORTAOKUL 200
LİSE
HALK EĞİTİM MERKEZİ
KÜLTÜREL TESİS ALANI
AÇ>K SPOR TESİSİ ALANI

ZOO

L50
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7500
7500

ASGARİ 
BİRİ M ALANI

20004000
5000-8000
6000-3ÛCOO

7500

5625

6000-10000
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DONAT)
ALAN
(M*)

TOPLAM AlAN 

ALAN (M*)

3444.86 3444.86
766Q7 7660.7
7725.77 7725.77
7980.83
3504.26 11485.09

2983.1£
5626.23

IŒNT5EL ÇAUŞMA 
ALANLARI BELEDİYE HİZMET AUN!

SAĞUKTESİS ALANLARI 

İBADET YERİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SAĞLIK TlSİSt ALANI 
CAMİ

390.44

L60 6000 750-2000 2389.87

390.44

6613.83
0.75

AÇIK VE YEŞİL AUN
ÇOCUK BAHÇESİ
REKREASYON AUNI
PARKVE YEŞİL ALAN

10.00

2.00

28125
3000

1000-2500

37500

3182 3182
7229.37
3905.85 51707.55

TOPLAM
7500

99865.4
Tablo 2; Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları Dağılımı

•Alınan kurum görüşleri ve Belediye altyapı ihtiyaçlan gözönünde bulundurulduğunda planlama alanında Teknik AKvanı 
ihtiyacı olarak yalnızca 17 adet trafo alanı avniması yeterli bulunmuştur.

3. PLAN HÜKÜMLERİ

l.TANIMLAR

Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Belediye

Döşemealtı Belediyesi 

Yüksek Kurul

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 

Koruma Bölge Kurulu

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu 

KUOEB

i f  varlıkların, Koruma Kanununda değişiklik yapan 5226 sayılı kanunun 10
11, 57. maddeler, uyannca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ve çalışma esaslar. Koruma' 
Uygulama ve Denetim Bürolan, Proje Bürolar, ile Eğitim Birimlerinin KuruLş, izin Çal,şma Usül ve 
Esaslanna Da,r Yönetmelik te behrienen Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu

Koruma Amaç İmar Planı

5226/ 2863 sayıl. Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu uyannca belirlenen sit alanlarında 
alan,n etk,leş,m- geçiş sahas,™ da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabia varh larm,,; 
surduruleb,l,r ik ilkesi doğrultusunda korunmas, amacıyla arkeolojik, ta rih r d ^ aT  mimaT 
demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yap,laşma verilerini içeren alan araşt,rmas,nâ



' T

y^^ayan hane halklar, ve faaliyet gösteren 
k o ru m r«  T " ' '  iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri
nrn- I . ^''' kullanma şartları ile yap,laşma sınırlamaların,, sağhklaştırma, yenileme alan ve
projelennı, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşım, ve taş,t ulaşımın, alt 
yapı tesıslennın tasarım esaslar,, yoğunluklar ve parsel tasar,m laL,, yerel s a h iS  ü S m a n  n 
finansman, ıl eleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de i ç e r e c e k T e le  hazlTanan

olan “e bütünOlan nazım ve uygulama imar planlannın gerektirdiği ölçekteki planlardır.

2.GENEL HÜKÜMLER

2.1. Bu plan kullanım tanımları ve hükümleri 'ANTALYA İLİ DÖŞEMEALTI lirF<;l nn 7 PCDrAn/ı 
MAHALLESİ (ESKİ YUKARIKARAMAN-ÖREN MAHALLELERİ) I. VE III. DERECE ARKEOLOJİK <ÎİT A l a L  / 
1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU', Plan raporu ile bir bütündür.

2.2. Bu Plan ve Plan notlarında yer almayan konularda konumu ve ilgisine göre;

• 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,
• 2863 sayılı Yasa ve İlgili Yönetmelikleri,
• 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri,
• Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
• Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik,
• Sığınak Yönetmeliği,
• Deprem Yönetmeliği,
• Otopark Yönetmeliği,
• Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği,

• Karayollan Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
• Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği,
• Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Hakkındaki Yönetmelik 

Hükümleri geçerlidir.

kullanılarak y,k,m ve kaz, yapılamaz Plan 

yap,rcaktTr" uzmanlar, denetiminde

2.7. Temel Hafriyatları:

P l^  onama s,n,rlar, içerisinde, belediyesince inşaat izni verilmeden önce, Antalya Müze Müdürlüğü 
I -' “̂ "daj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlaria ilgili varsa kL

a h L lrt '^ '" '"  ''' Müdüriüğünce Koruma Bölge Kuruluna iletilip kurul karan
alındıktan sonra uygulamaya geçilebilecektir.

yönetmelik hükümleri



2.9. I. Derece Arkeolojik sit Alanında yer alan ruhsatsız ve kaçak yapılar ile sit alanı ilandan önce 
yapılmış yapılar 2863 sayılı yasa, yönetmelikleri ve yüksek kurul ilke kararları doğrultusunda

' değerlendirilecektir.

2.10. Koruma amaçlı imar planında kullanım amacı belirlenmiş parseller, bu amaç dışında 
kullanılamazlar.

2.11. Plan onama sının içerisinde sanayi, depolama, imalathane gibi çevreye sağlık, gürültü ve görsel 
kirlilik veren işlevler yer alamaz.

2.12. Enerji Nakil Hattı güzergahı boyunca yapılaşma sırasında (ruhsat vb.) ve uygulama yapılmadan 
önce güzergaha isabet eden yapı ve tesisler için ilgili kurum görüşünün alınması zorunludur.

3.ARKE0L0JİK ALANLAR

3.1. Arkeolojik Sit Alanları

İnsanlığın var oluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygariıklann yer altında, yer üstünde ve su 
altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türiü 
varlığın yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır. Arkeolojik sit alanlan için Yüksek kurulun 'Arkeolojik Sitler 
Koruma ve Kullanma Koşullan' ilke karannda belirtilen hükümler geçerlidir.

I. Derece Arkeolojik Sit: I. Derece Arkeolojik Sit Alanlan; Koruma Yüksek Kurulu'nun ilgili ilke karan 
gereğince. Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlandır." Bu 
alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmiş ve 
bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılamaz.

III. Derece Arkeolojik Sit; Koruma -kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin 
verilebilecek arkeolojik alanlardır.

3.2.Koruma Alanları
2863 sayılı yasanın S.maddesi gereği koruma alanlannda yapılacak uygulamalarda Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yetkilidir.

Bu alanlar; Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muhafazalan veya tarihi çevre içinde 
korunmalarında etkinlik taşıyan korunması zorunlu olan alanlardır. Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca belirlenmiş koruma alanlannda yapı yapılamaz. Ancak alanı 
tanıtan standart form ve büyüklükteki levha ve gerekiyorsa alanın izlenmesini engellemeyecek şekilde 
etrafını sınırlayacak öge (çit, bordür taşı vs.) kullanılabilir.

4.KULUNIM LAR
4.1. KONUT ALANURİ
I. Derece Arkeolojik sit alanının doğusunda Evdir Han'ın yakın çevresinde ve köy alanının da kuzeyinde 
önerilen alanlardır. ÖPAİ Alanı dışındaki Mevcut konut alanlan ve öneri konut alanlannı 
kapsamaktadır.

Bu alanlarda Emsal 0.40 ile 0.60 arasında değişmekte olup planda belirtilmiştir.

Uygulama görmüş imar adalannda minimum ifraz büyüklüğü=350 m  ̂diğer alanlarda minimum ifraz 
büyüklüğü =500 m '̂dir.

Binalar oturduğu tabi zeminin ortalamasından kot alacaktır.

Subasman kodu, 0.50 metreyi aşamaz.

İnşaat emsali imar parseli üzerinden alınır.

Temiz kat yüksekliği en az 2.70 m'dir.



Bina cepheleri beyaz, krem ve tonlarında boyanacaktır ya da geleneksel nitelikli yapılar ile uyumlu taş 
kaplama yapılacaktır.

Duz çatı yapılamaz. Çatı mahya kotu 4 metreyi geçmemek ve çatı eğimi %35 den fazla olmamak 
koşuluyla çatı şekli serbesttir. Saçak çıkması maksimum 60 cm olabilir.

Çatı katında bağımsız bölüm yapılamaz. Ancak son kattaki bağımsız bölüm ile irtibatlı piyesler planda 
belirtilen emsali geçmemek koşuluyla yapılabilir.

Pencere ve kapılarda ahşap malzeme kullanılacaktır. 1/1.5 ve % tavsiye edilen pencere oranlandır. 
Pencerelere kepenk yapılacaksa malzeme ahşap olacaktır.

Bodrum kat yapılabilir.

Her katta 6 m '̂den fazla aydınlık, ışıklık, havalandırma vb. boşluklar emsale dahildir.

Kot alınan nokta altında kat kazanılamaz.

Pencere açılan cepheler, komşu parsel sınınna 3.00 metreden fazla yaklaşamaz.

Parsel sınınna göre İm  yüksekliğinde bahçe duvan yapılacaktır. Bahçe duvan beyaz, krem ve 
tonlannda boyanacaktır ya da geleneksel nitelikli yapılar ile uyumlu taş kaplama yapılacaktır.

Planda belirtilen yoğunluğu aşmamak koşulu ile parsellere birden fazla yapı yapılabilir. Ancak binalar 
arasındaki mesafe lOm'den az olamaz.

4.2.TÎCARİ ALANLAR

Planda belirtilen emsal ve yükseklikte Belediye onayıyla yapılacaktır.

4.3. TİCARET-KONUT ALANI

Ana yaya ulaşım aksının her iki cephesinde planlanan ticari amaçlı yapılar için aynimış alanlardır.

Zemin kat ticaret, birinci kat konut ya da ticaret kullanımı olacaktır.

Planlama alanındaki ticaret olarak belirlenmiş tüm yapılar pansiyon olarak da kullanılabilir.

ÖPA alanı içinde kalan kısımlarda çekme mesafesi yola sıfırdır. Birinci katta en fazla İm  çıkma 
yapılabilir.

Bina cepheleri beyaz, krem ve tonlarında boyanacaktır ya da geleneksel nitelikli yapılar ile uyumlu taş 
kaplama yapılacaktır. ÖPA kapsamında hazırlanacak avan projesinin Koruma Bölge Kurulunca uygun 
bulunmasından sonra uygulama projeleri hazırlanarak Belediye onayıyla yapılacaktır.

4.4. YEŞİL ALANLAR

Sadece yüzey düzenlemesi yapılacak, bunun dışında hiçbir yapı yapılmayacak, ancak kullanıma 
yönelik kentsel mobilya (oturma elemanı, aydınlatma elemanı, çöp kutusu vb.) konabilecek 
alanlardır.

4.4.1. Park ve Yeşil Alanlar

Tüm kentin kullanabileceği, halkın gezip hava alması için düzenlenmiş alanlardır. Rekreatif kullanıma 
yönelik kentsel mobilya kullanılabilir.

Bu alanlar bir bütün olarak kullanılır bölünemez.

4.4.2. Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı

Çocuğun kendini ifade etmesine, kişiliğinin gelişmesine, hayal gücünü geliştirmesine, yeteneklerini
fark etmesine, becerilerini geliştinnesine, sosyalleşmesine yardımcı olabilecek; çccuklann çocuk oyun
alanlanndan neler beklediklerini dikkate alacak ve tasanm elemanlannı bu doğrultuda belirieyecek 
alanlandır.



Mülkiyet kamu elinde olan, kamu kullanımına açık, ücretsiz olarak yararlanrlan oyun aianlandır.

Bu alanlarda oyun için gerekli kentsel mobilya dışında hiçbir yapı yapılamaz.

Bu amacın dışında kullanılamaz.

4.4.3. Rekreasyon Alanı

I Kentin açıl< ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma
 ̂ yönelik eğlence dinlenme ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, kahvehane, çay bahçesi, büfe,

otopark gibi kullanımların yer alabileceği alanlardır. Bu alanda yapılacak yapılann Emsali=0.05* 
Yençok=4.50 m'dir.

1 ÖPA-2 kapsamında, planda belirlenen yapı emsalinde ve kiremit çatılı köy içinde bulunan geleneksel
yapı dokusuna uygun olarak, içerisinde sen/is ve ıslak mekanların yer alacağı şeklide hazırlanacak 

I avan projesinin Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmasından sonra uygulama projeleri hazırlanarak
Belediye onayıyla yapılacaktır.

I
4.5. SOSYAL DONATI ALANLARI

Planda önerilen tüm eğitim tesisleri alanları, sağlık tesisleri alanları, sosyal ve kültürel tesis alanlan ve 
I ibadet yerlerinde E=0.30, Yençok=2 kattır.

I 5. ÖZEL PROJE ALANLARI (ÖPA)

Planlama alanında bulunan korunması gerekli sivil mimari, kentsel ve arkeolojik değerler ve bunlarla 
birlikte sosyo-kültürel değerler de planlama çalışmasının değişmeyen verileri olarak ele alınmış, tarihi 
ve simgesel kimlikleri ortaya çıkarmak, uygun işlevler vererek alanın prestij alanı haline getirilmesini 

j sağlamak amacıyla planda özel proje alanlan belirlenmiştir.

5.1. ÖPA 1: YUKARIKARAMAN KÖY ALANI SAĞLIKLAŞTIRIVIA VE TASARIM PROJESİ

Yukarıkaraman Köy Alanı; antik dönemden beri yaşamın devam ettiği, şu anki mevcut dokusunun ise 
1900'lü yılların başında oluşmaya başladığı bir yerleşim alanıdır. Bu alan içerisinde oluşmuş olan 
organik sokak dokusu planlama kararlan ile desteklenip öne çıkanimıştır, eski köy dokusunu, 
yaşantısını, tican ilişkilerini, sosyal ve kültürel değerlerini yeniden canlandırması için ana yaya aksı 
üzerinde ticari alanlar ile birlikte ayrıca bölgede 'Kermes Alanı' belirlemiştir. Alan içerisinde belirlenen 
geleneksel nitelikli yapılar koruma alanına alınmış ve farklı işlevler yüklenmiştir. Bu kapsamda projede 
Konut Kullanımları; "Geleneksel Nitelikli Yapılar", 'Tescilli Yapı", "Mevcut Yapılar" ve "Yeni Yapılacak 
Yapılar" olarak belirlenmiş ve bunlara ilişkin yapılanma koşulları ve fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu 
hükümler de göz önünde bulundurularak ÖPAİ; sokak sağlıklaştırma projesi, yapı ölçeğinde 
restorasyon projesi, mimari cephe yenileme ve sağlıklaştırma projelerini içerecektir. Bu projeler 

I yapılıncaya kadar uygulamalara aşağıda yer alan 5.1.1. , 5 . I . I . I .  , 5 .I .I .2 . , S .1 .1 .3 ., S . i X 4 .7 5 l X
maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda devam edilecektir.

5.1.1. ÖPAİ KONUT KULLANIMLARI

1 Bu alanlarda KAKS=0.40, maksimum kat adeti=2, minimum ifraz büyüklüğü=350 m^dir.

1 S.a.1.1. GELENEKSEL NİTELİKLİ YAPILAR

I 219 parselde yer alan 2 adet bina, 418, 415, 410, 384, 2707, 2706, 407 parselde yer alan yapılar
j bölgeye özgü mimari bir görünüm sergilemektedir. Kesme taş ve moloz taş kullanılarak inşa edilen bu

yapılar, benzer özellikte olup, konut olarak kullanılmaktadır. Köy yerieşimi içerisinde yer alan bu 
I yapılar, günümüz betonarme mimarisinden farklı olmalan, arkeolojik yapı kalıntılan üstünde o

yapılara ait taşlann kullanılmasıyla inşa edilmeleri sebebiyle geçmiş ve günümüz mimarisini bir 
‘ konumda değeriendirilebilecek niteliktedir.



Genelinde, zaman içinde kullanım gereklerine göre konfor koşullarının gerektirdiği mekânlar 
betonarme yapım tekniğiyle yapılarak yapıya eklenmiştir.

Bu yapılardan taş olan cephe yüzeyi sıvanmayacak ve boyanmayacaktır.

Yapılara eklenmiş bölümlerde cephe düzenlemesi yapılarak taş yapıyla uyumlu hale getirilecek, beyaz

vlo ılm r, h "l H toşuluyla, parsele birden fazla yap,
yapılması halinde aralarındaki mesafe 10 metreden az olamaz.

Planda belirtilen yoğunluğu aşmamak koşuluyla yapılara ek yapılabilir. Yapıların onanmı, korunması
ve sunumu ,çın hazırlanacak röleve- restitüsyon- restorasyon projeleri KUDEB tarafından uygun 
görülmeden uygulama yapılamaz.

418 nolu parselde yer alan geleneksel nitelikli yap, 'Düzlerçam, Arkeolojik ve Koruma Alanlan Tan,t,m 
ve İletişim Ofisi olarak kullanılacaktır.

410 nolu parselde yer alan geleneksel nitelikli yap, eski yerleşme dokusu içerisinde ana yaya aks, 
zerinde bulunan konumu ve meydan ile çevrili olmasından dolay, "K,r Kahvesi" olarak kullanılacaktır.

219 nolu parselde yer alan geleneksel yap,; planlama alanının merkezinde ve antik su kanallannın 
kenannda olmas, neden,yle 'K,r Kahvesi' olarak kullanılacaktır, 219 nolu parsel içinde yer alan diğer 
g eneksel nıtehkh yapı, planlama alanında önerilen Bisiklet Yolu üzerinde yer almaş, nedeniyle bu

olar?k k Z la t k ^ r

S.1.1.2. TESCİLLİ YAPI;

t l^ T r V - n  Bölge Kurulu
tarafından tescllenen 263 parseldeki yap,; dikdörtgen plani,, k,rma çat,sı marsiya tipi kiremit kaplı
dar saçaklı, yığma taş duvari, bir yap, şeklindedir. Alt kat ahır.depo, üst kat İse y a ş L  a la r l r Î
uzenlenmıştır. Yapıda moloz taşlann yanı s,ra devşirme malzeme de kullan,lm,ştır. Köşeleri kesme

kana l T  ' " ' ’T  T '  ‘"5 merdivenlerle ulaşılmaktad,r. Tek
a cLn  dört o d '" h  konstrüksiyonlu sahanl,ğa açılmaktadır. Bu sahanlığa
aç lan dort odas, bulunmaktad,r. Yapının doğu ve batı cepheleri üst katta ortada kapı iki yanında b i r i

c e Z s i I d r  k k düzenlenmiştir. Zemin katta üst kat gibi doğu ve batı
phesınden ,k, kap, aç,lm,şt,r. Güney ve kuzey cephelerde de üst katta birer kareye yak,n dikdörtgen 

formlupencerebulunmaktadır.

i r m a B « r ' T '  T " " '  ?  restorasyon projeleriKoruma Bölge Kurulunca onaylanmadan uygulama yapılamaz.

Tescilli yapıda yap.lacak basit onarımlarda "Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolan, Proje Bürolar, ile

v S i r  X

5 .I . I .3 . ÖPAİ İÇİNDEKİ MEVCUT YAPlUR

Z T i İ T r T '  ‘  köy dokusu ve bu
d o t s i It rm ^ d ^ ^ ^  ver alan yap.lar konut

vapı tipolojisine göre sayıca daha az olduğu 
düşünüldüğünde bu yap,iann mimari kimliklerinin korunması ve köyün bir bütün olarak

belirie"nms"'r'k'''" Seli.m n^ esi planlama stratejisi olarak
ırlenmış, bu kapsamda aşağıda tanımlanmış ilkelere göre uygulamalar yapılacaktır.
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Bina cepheleri beyaz, krem ve tonlarında boyanacaktır ya da gelenel<sel nitelikli yapılar ile uyumlu taş 
kaplama yapılacaktır.

Pencere ve kapılarda ahşap malzeme kullanılacaktır. Pencere kepenk yapılacaksa malzemesi ahşap 
olacaktır.

Parsel sınırlarına göre İm  yüksekliğinde bahçe duvarı yapılabilir. Bahçe duvan beyaz, krem ve 
tonlarında boyanacaktır ya da geleneksel nitelikli yapılar ile uyumlu taş kaplama yapılacaktır.

Mevcut yapının tadilat ve tamirat uygulamaları Belediyesi tarafından değerlendirilecektir.

Esaslı onarım gerektiği takdirde hazırlanacak projesi Belediye tarafından uygun bulunmadan 
uygulama yapılamaz.

Planda belirtilen yoğunluğu aşmamak koşuluyla yapılara ek yapılabilir.

Tek katlı yapılar mevcut yapılar yapı adasında belirtilen yoğunluğu aşmamak koşuluyla ilave kat 
çıkabilir.

Planda belirtilen yoğunluğu aşmamak koşulu ile parsellere birden fazla yapılabilir.

5 .I.I.4 . ÖPAİ İÇİNDEKİ YENİ YAPILACAK YAPILAR

Bu alanlarda yer alan mevcut yapının, günümüz yaşam biçimine ve konfor koşullarına hiçbir şekilde 
uymaması, kullanılabilme olanağının en alt düzeyde kalması, yapısal durumun yenilenme 
gerektirmesi halinde, yapı yıkılıp yenilenebilecektir.

Yapıların, mevcut durumlan, alabilecekleri yeni haktan daha fazla olsa bile, yeni yapı yapmak 
istediklerinde planda yapılan emsale uyulacaktır.

Planda belirtilen yoğunluğu aşmamak koşulu ile parsellere birden fazla yapı yapılabilir. Ancak binalar 
arasındaki mesafe 6 m'den az olamaz.

Bu alanlarda yapılanma koşulu KAKS: 0.40 olarak belirlenmiştir,

Yençok : 2 kat'ı aşamaz.

Yapılar cephe aldıklan yola sıfır yapılacaktır.

Yan bahçe mesafesi 3 metredir.

Binalar oturduğu tabi zemin ortalamasından kot alacaktır.

Subasman kotu, 0.50 metreyi aşamaz.

İnşaat emsali imar parseli üzerinde alınır.

Temiz kat yüksekliği en az 2.70 metredir.

Bina cepheleri beyaz, krem ve tonlarında boyanacaktır ya da geleneksel nitelikli yapılar ile uyumlu taş 
kaplama yapılacaktır.

Düz çatı yapılamaz. Çatı mahya kotu 4 m'yi geçmemek ve çatı eğimi %35 den fazla olmamak koşuluyla 
çatı şekli serbesttir. Saçak çıkması maksimum 60 cm olabilir.

Çatı katında bağımsız bölüm yapılamaz. Ancak son kattaki bağımsız bölüm ile irtibatlı piyesler planda 
belirtilen emsali geçmemek koşuluyla yapılabilir.

Pencere ve kapılarda ahşap malzeme kullanılacaktır. 1/1,5 ve 1/2 tavsiye edilen pencere oranlandır. 
Pencerelere kepenk yapılacaksa malzemesi ahşap olacaktır.

A

J ^ a ıy a  fCÜTFür V a r lık la r ın ı 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

2 3 - ü ö -  mı O O i  it 6 1



Bodrum kat yapılabilir.

Her katta 6 m '̂den fazla aydınlık, ışıklık, havalandırma vb. boşluklar emsale dahildir.

Kot alman nokta altında kat kazanılamaz.

Pencere açılan cepheler, komşu parsel sınırına 3.00 m'den fazla yaklaşamaz.

Parsel sınırına göre 1 m yüksekliğinde bahçe duvarı yapılacaktır. Bahçe duvan beyaz, krem ve 
tonlannda boyanacaktır ya da geleneksel nitelikli yapılar ile uyumlu taş kaplama yapılacaktır.

Hazırlanacak proje Belediyesi tarafından uygun bulunmadan uygulamaya geçilmeyecek.

Farklı bir amaç ile kullanılmamak koşuluyla parsel içinde emsale dâhil edilmeyerek ahır yapılabilir. Taş 
malzemeyle max. 60 m '̂yi geçmeyecek ve saçak yüksekliği=2.50m, beşik çatılı ve kiremit örtülü olarak 
Belediye denetiminde yapılacaktır. Mevcut ahırların kullanımı bu hususlar doğrultusunda revize 
edilerek devam edecektir.

5.1.2. YUKARIKARAMAN KÖY GİRİŞİNDEN BAŞLAYAN YAYA AKSI DÜZENLEME PROJESİ

Proje alanında iki önemli odak noktası olan Yukarıkaraman Köy Yerleşkesi ve Evdir Han ve çevresinin 
ilişkilenmesini sağlayan Ana Yaya Aksının başlangıç bölümü ÖPAİ kapsamında projelendirilecektir. 
Düzenleme projesinde yer döşemeleri, yaya aksına cephe veren ticari yapıların mimari cephe 
projeleri, kentsel mobilyaları (aydınlatma, bank, çöp kutusu, sokak tabelaları vb.) yer alacaktır. 
Hazırlanan avan projenin Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmasından sonra uygulama projeleri 
hazırlanarak Belediye onayıyla yapılacaktır.

5.2. ÖPA 2: EVDİRHAN VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM VE KORUMA PROJESİ

1. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Tümülüs ve Evdirhan'ı da içinde barındıran ve 
içerisinde antik su kanallan da bulunan ÖPA2 alanında Tümülüs ve Evdirhan birer kültürel veri olarak 
özümsenip bu alanlara duyarlı bir tasarım projesi gerçekleştirilecektir. Bu projede Evdirhan'ın 
bulunduğu kısmın Arkeopark alanı olarak restore edilerek kullanılması sağlanacaktır. ÖPA2 sınırlan 
İçerisinde yer alan Kültürel Tesis Alanı da Belediyesince belirlenen fonksiyon doğrultusunda Evdirhan 
ve çevresine getirilen düzenlemelerle bütüncül bir tasarım oluşturulacak şekilde projelendirilecektir.

Bu alanda hazırlanan avan projenin Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmasından sonra uygulama . 

projeler!j<u[tuMzeIurızm,BakaobMe.y^^^ izin alarak Bdeffiyrbnâyiylâ-
yapı^aktjT^__^._ ........  ——. .....

5.3. TESCİLLİ YAPI VE GELENEKSEL NİTELİKLİ YAPILARA İÜŞKİN BELİRLENEN FONSİYONUR

Gerek ÖPAİ, gerekse ÖPAİ dışında kalan geleneksel nitelikli yapılarda plan hükümlerinin 5 . I . I . I . ,  
tescilli yapılarda 5 .I .I .2 . maddelerinde yazan hükümler geçerlidir. Fonksiyon verilen gelenekse! 
nitelikli ve tescilli yapılar aşağıda belirtilmiştir.

Fonksiyon 1: 418 nolu parselde yer alan planda da geleneksel nitelikli yapı olarak önerilen yapı 
"Düzlerçamı Arkeolojik ve Koruma Alanlan Tanıtım ve İletişim Ofisi" olarak kullanılacaktır.

Fonksiyon 2: 410 nolu parselde yer alan ve planda geleneksel nitelikli yapı olarak önerilen yapı eski 
yerleşme dokusu içerisinde ana yaya aksı üzerinde bulunan konumu ve meydan ile çevrili olmasından 
dolayı "Kır Kahvesi" olarak kullanılacaktır.

Fonksiyon 3: 219 nolu parselde yer alan geleneksel yapı; planlama alanının merkezinde antik su 
kanallannın kenannda olması nedeniyle % r Kahvesi" olarak kullanılacaktır.
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Fonksiyon 4: 219 nolu parsel içinde yer alan geleneksel nitelikli yapı, planlama alanında önerilen 
Bisiklet Yol aksı üzerinde yer alması nedeniyle bu işleve hizmet edebilecek şekilde düşünülerek, 
'Bisiklet Kiralama Ofisi' ve aynı zamanda "Kır Kahvesi" olarak kullanılacaktır.

Fonksiyon 5:263 nolu parselde yer alan tescilli yapı; "Sanat ve Kültür Evi" olarak kullanılacaktır

6. U U Ş IM

P M a m a jla m n ^  L Derece Arte^ alanlarına

Kültür ve Tabiat VailTklannı
Koruma Bölge Korulunun görüşü alınacaktır. ......  '  —
s i l .  TAŞIT YOLLARI

Planlama alanının içinden geçen ve bölgenin ulaşım ağının omurgasını oluşturan 40 m'llk genişlikte 
Antalya-Korkuteli karayolunun kuzey ve kuzeydoğusunda yer alan Koruma Amaçlı İmar Planı 
Revizyonu sınırlan içerisinde yer alan taşıt yollan 30m, 15m, 12m, lOm genişlikte kademelenmiştir.
6.2. YAYA YOUARI VE MEYDANLAR

Çevreyi kirletmeyen, herhangi bir dış enerji tüketmeyen ve gürültü yaratmayan insana ve çevreye 
duyarlı sürdürülebilir ulaşım modelleri İçerisinde en önemli ulaşım modeli yaya ulaşımıdır. Bu ilke ile 
hareket ettiğimiz planlama alanı içerisinde yer alan yaya yollan ve meydanlar, alan içerisinde yer alan 
farklı kullanım alanlarının bağlantılarını daha güçlü kılmak ve planlama alanı içerisinde yaşayan halkın 
herhangi bir başka taşıta gereksinim duymadan yürüme mesafesindeki yerlere ulaşımını 
kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur.

Planlama alanı içerisinde yer alan yaya yollan ve meydanlar oluşturulurken köy yerleşik dokusunun 
korunması ve buna paralel olarak sosyal donatı alanları, yeşil alan ve arkeolojik alanlar arasındaki 
bağlantılarının bir omurga etrafında toplayarak birbiriyle ilişkilendirilmesi dikkate alınmıştır.

Yollar ve meydanlarda belediyece hazırlatılacak projesine uygun döşeme, aydınlatma sistemi ve kent 
mobilyası dışında hiçbir öğe kullanılamaz.

Hazırlanacak projede, plan paftası üstünde gösterilen, belli bir dönemde yapılmış ve mevcutta 
kullanılan zemin kotuna yakın seviyedeki antik su kanallannın yaya yollan İle kesiştiği noktalarda, su 
kanallannın devamlılığını sağlayacak çözümler geliştirilecektir.

Plan yaya yolları, 5 m, 7 m, 8 m ve 10 metrelik yol genişliklerinde kademelenmiştir,

6.3. BİSİKLET VE GEZİ YOLU

Planlama alanında yer alan arkeolojik ve koruma alanlannın izlenmesini ve bölgedeki diğer kullanım 
alanları ile bu alanların ilişkisini ve kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Hem bölgede yaşayanların hem de turistik amaçla gelenlerin planlama alanında dağınık bir şekilde 
yayılmış olan arkeolojik ve koruma alanlanna kolaylıkla erişebilmelerini sağlayacak bisiklet yolu; 
bisiklet kiralama ofisi ve kır kahvesi olarak önerilen geleneksel nitelikli yapıların bulunduğu alanda son 
bularak ring yapacak şekilde oluşturulmuştur.

Bisiklet ve yaya kullanımı açık kullanılacaktır.

Genişliği 3 m olarak belirtilmiş bu akslar için peyzaj projeleri hazırlanacak aydınlatma, yol döşemeleri, 
kent mobilyalarını detaylannı içeren bu projeler Belediye onayı olmadan uygulamaya 
geçilmeyecektir.

Planda belirtilen bisiklet parkları sembolik olup hazırlanacak peyzaj projelerine göre yer değişimi 
yapılabilir.



6.4. OTOPARKLAR
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HAZIRLANMASI

1. PLANIAMA ALANI NEVCUT DURUM TESPİTİ, 
SORUNIAR VE OLANAKIARİN TESPİT!

PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN SOSYO-DEMOGRAFİK, SOSYO-KÜLTÜREL VE 
SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ İNCELEYEN ARAŞTIRMA ÇALIŞMASININ 
HAZIRLANMASI

DEĞERLENDİRİLMESİ l/i>000 ÖLÇEKLİ 
KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE PlAN MÜELLİFİ VE PLANLAMA EKİBİ

PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN SAPTANAN ARKEOLOJİK KALINTI İÇEREN 
ALANLARIN TESPİTİ VE FİŞLERİNİN HAZIRLANMASI

1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA 
İMAR PLANI VE RAPORLARININ TASLAK HALİNİ 
ALMASI

PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN PROBLEM TESPİTİ, SORUNALR VE 
OLANAKLARIN TESPİTİ VE PLANLAMA STRATEJİLERİNİN İLK HALİNİN 
OLUŞTURULMASI
PLAN RAPORUNUN VE PLAN NOTLARININ İLK HALİNİ ALMASI
1/5000 VE 1/lOOOÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLAN PAFTALARININ 
TASLAK HALİNİ ALMASI

2.28/06/2016 VE 05/10/2016 TARİHLİ HALK 
TOPLANTILARI; İLK HALİNİ ALAN PLAN VE

PLAN MÜELLİFİ VE PLANLAMA EKİBİ 
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 
ÜNİVERSİTENİN İLGİLİ BÖLÜMLERİ 
KORUMA ALANI İÇİNDE YAŞAYAN HANEHALKI, 
FAALİYET GÖSTEREN İŞYERİ SAHİPLERİ VE

ALANA İLİŞKİN YAPILAN ANALİZ ÇALIŞMALARI VE BULGULARIN TASLAK 
HALİNİ ALAN PLAN RAPORU VE 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN 
KARARLARININ VE PLANLAMA GRUBU NİTELİKLERİNİN KİŞİ VE 
KURUMALRA TANITILMASI, KARŞILIKLI GÖRÜŞMELERİN YAPILMASI VE 
BAHSEDİLEN KONULARDA KİŞİ VE KURUMLARIN FİKİRLERİNİN ALINMASI

PLAN HAZIRLIK 
AŞAMASI

KARARLARIN HALK TOPLANTILARI İLE HALKIN, 
İLGİLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE 
ÜNİVERSİTENİN VE İLGİLİ KURUMALRIN 
GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI

ETKİLENEN HEMŞERİLER 
RESMİ KURUMU TEMSİLCİLERİ(ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, KORUMA 
KURULU ..)
İLGİLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (MİMARLAR 
ODASI,ŞEHİR PLANCIIARI ODASI, İNŞAAT 
MUHENDİLERİ ODASI...)

HER İKİ TOPLANTIDA KATKI KOYANLARIN SORULARI DAHA ÇOK 1/1000 
ÖLÇEKLİ PLANA YÖNELİK SORULAR OLMUŞTUR. SORULARIN İÇERİĞİ DAHA 
ÇOK ALANDAKİ ZAİYAT ORANI, PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ, TAKS, KAKS, 
EMSAL ORANLARINI VE MEVCUT BİNALARIN KORUNMASINA YÖNELİK 
SORULAR OLMUŞTUR. YAPILAN DEĞERLENDİRMELER 1/5000 VE 1/1000 
ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ GELİŞTİRİLMESİNE KATKISI 
OLMUŞTUR.

3. HALKIN, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN, İLGİLİ 
BELEDİYESİNİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASINDAN 

“ A PLAN KARARURININ YENİDEN GOZDEN PLAN MÜELLİFİ VE PLANLAMA EKİBİ

PLAN RAPORUNUN VE PLAN NOTLARININ ONAYA SUNULMADAN ÖNCEKİ 
SON HALİNİ ALMASI

GEÇ İL' 'ESİ, PLANIN YETKİLİ KURUMLARIN 
ON YİNA SUNULMADAN ÖNCE SON HAÜNl 
ALMASI

1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLAN KARARLARI VE 
PLANLARIN SON HALİNİ ALMASI

4.1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM PLANIN VE TASLAK 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANLARININ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
MECLİSİ VE KORUMA KURULU ONAYINA 
SUNULMASI .................................................. ......

PLAN MÜELLİFİ VE PLANLAMA EKİBİ

1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLAN KARARLARININ 
KORUMA KURULU ONAYINA SUNULDUKTAN SONRA PLAN KARARLARININ 
YENIDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE KURUL ONAYINA SUNULMADAN 
ÖNCEKİ SON HALİNİ ALMASI

5.1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI 
UYGULAMA İMAR PLANININ DÖŞEMEALTI 
BELEDİYE MECLİSİ VE KORUMA BÖLGE KURULU 
TOPLANTISI ONAYLARINA SUNULMASINDAN VE 
VERİLEN KARARLARDAN SONRA PLANIN 
YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

PLAN MÜELLİFİ VE PLANLAMA EKİBİ
1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARININ YENİDEN GÖZDEN 
GEÇİRİLEREK BİR SONRAKİ KORUMA KURULU TOPLANTISINA SUNULMAK 
ÜZERE HAZIRLANMASI

06/02/2017 TARİHLİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE MECLİSİNDE KONUNUN 
GÖRÜŞÜLMESİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS 
ÜYELERİ

1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM iMAR PLANI BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN İNCELENEREK KABUL EDİLMİŞTİR. 
PLANLAR KORUMA KURULUNA GÖNDERİLMİŞTİR.

01/0272017 TARİHLİ DÖŞEMEALTI BELEDİYE 
MECLİSİNDE KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

DÖŞEMEALTI BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA A**''ÇL' U''GULAMA İMAR PLANI DÖŞEMEALTI 
BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİNCE NCELENEREK KABUL EDİLMİŞTİR. PLANLAR 
KORUMA KURULUNA GÖNDE İLMİKTİ“

PLA 1 CEL lE 
V  ONAY 
AşAMAS

11/04/2016 TARİHLİ KORUMA BÖLGE KURULU 
TOPLANTISI

ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 
KORUMA KORUMA BÖLGE KURULU, PLAN 
MÜELLİFİ VE PLANLAMA EKİBİ, DÖŞEMEALTI 
BELEDİYESİ, İLGİLİ MESLEK ODAURI 
TEMSİLCİLERİ

PLAN MÜELLİFİ VE PLANLAMA EKİBİ TARAFINDAN HAZIRLANAN 1/5000 
VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMÂR PLANI İNCELENDİĞİNDE 
............ KARARLARI VERİLMİŞTİR.

.....TARİHLİ KORUMA BÖLGE KURULU
TOPLANTISI

ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 
KORUMA KORUMA BÖLGE KURULU, PLAN 
MÜELLİFİ VE PLANLAMA EKİBİ, DÖŞEMEALTI 
BELEDİYESİ, İLGİLİ MESLEK ODALARI 
TEMSİLCİLERİ

PLAN MÜELLİFİ VE PLANLAMA EKİBİ TARAFINDAN DÜZELTMELERİ 
YAPILAN 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI 
ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
UZMANLARI VE KU’ UL ÜYELERİ T R̂AFINDAN İNCELENDİĞİNDE 
.............KARARLAH VERİLMİŞTİR

DİĞER KORUMA KURULU TOPLANTILARI

ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 
KORUMA KORUMA BÖLGE KURULU, PLAN 
MÜELLİFİ VE PLANLAMA EKİBİ, DÖŞEMEALTI 
BELEDİYESİ, İLGİLİ MESLEK ODALARI 
TEMSİLCİLERİ

1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇU İMAR PLANLARI ONAYI

İTİRAZLAR

... TARİH VE ... SAYILI KORUMA KURULU 
KARARIYLA UYGUN BULUNAN 1/5000 VE 
1/1000 ÖLÇEKLİ PLANLARIN BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ VE İLGİLİ BELEDİYESİ İLAN 
PANOSUNDA ASKIYA ÇIKARILMASI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE 
ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANÜĞI PLANLAMA 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

PLANLARIN YASAL SÜRECİ KAPSAMINDA 1 AY SÜRE ÎLE ASKIYA 
ÇIKARILMASI VE İDDA SAHİPLERİNİN PLAN ÜZERİNDE İNCELEMELER 
YAPARAK İTİRAZLARDA BULUNMASI SÜREÇLERİNİ KAPSAMAKTADIR.

PLANLARA YAPILAN İTİRAZLAR KONULARINA VE TALEPLERİNE GÖRE

Yukarıkaraman Köy Alanı; antik dönemden beri yaşamın devam ettiği, şu anki mevcut dokusunun ise 19001ü yılların 
başında oluşmaya başladığı bir yerleşim alanıdır. Bu alan içerisinde oluşmuş oian organik sokak dokusu planlama 
kararları ile desteklenip öne çıkariimıştır, eski köy dokusunu, yaşantısını, ticari ilişkilerini, sosyal ve kültürel değerlerini 
yeniden canlandırması için ana yaya aksı üzerinde ticari alanlar ile biriikte ayrıca bölgede 'Kermes Alanı" beliriemiştir. 
Alan içerisinde belirlenen geleneksel nitelikli yapılar koruma alanına alınmış ve farklı işlevler yüklenmiştir. Bu kapsamda 
projede Konut Kullanımları; "Geleneksel Nitelikli Yapılar", "Tescilli Yapı", "Mevcut Yapılar" ve "Yeni Yapılacak Yapılar" 
olarak belirienmiş ve bunlara ilişkin yapılanma koşullan ve fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu hükümler de göz önünde 
bulundurularak ÖPAİ; sokak sağlıklaştırma projesi, yapı ölçeğinde restorasyon projesi, mimari cephe yenileme ve 
sağlıklaştırma projelerini içerecektir.
Bu kapsamda Yukarıkaraman köy girişinden başlayan yaya aksı düzenlemesi de önerilmekte olup, proje alanında iki 
önemli odak noktası oian Yukarıkaraman Köy Yerleşkesi ve Evdir Han ve çevresinin liişkiienmesini sağlayan Ana Yaya 
Aksının başlangıç bölümü ÖPAİ kapsamında projelendirilecektir. Düzenleme projesinde yer döşemeleri, yaya aksına 
cephe veren ticari yapıların mimari cephe projeleri, kentsel mobilyaları (aydınlatma, bank, çöp kutusu, sokak 
tabelaları vb.) yer alacaktır. Hazırlanan avan projenin Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmasından sonra uygulama 
projeleri hazırianarak Belediye onayıyla yapılacaktır.
Ayrıca planlama alanı içerisinde iki önemli odak nokta olan Yukarıkaraman Köy Yerieşkesi ve Evdir Han ve çevresinin 
iüşkiienmesini sağlayan Ana Yaya Aksının başlangıç bölümü ÖPAİ kapsamında projelendirilecektir. Düzenleme 
projesinde yer döşemeleri, yaya aksına cephe veren ticari yapılann mimari cephe projeleri, kentsel mobilyaları 
(aydınlatma, bank, çöp kutusu, sokak tabelaları vb.) yer alacaktır. Hazırlanan avan projenin Koruma Bölge Kurulunca 
uygun bulunmasından sonra uygulama projeleri hazırianarak Belediye onayıyla yapılacaktır.

ÖPA-2: EVDİRHAN VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM VE KORUMA PROJE ALANI

1. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Tümülüs ve Evdirhan'ı da içinde banndıran ve İçerisinde antik su 
kanalları da bulunan ÖPA2 alanında Tümülüs ve Evdirhan birer kültürel veri olarak özümsenip bu alanlara duyarii bir 
tasarım projesi gerçekleştirilecektir. Bu projede Evdirhan'ın bulunduğu kısmın Arkeopark alanı olarak restore edilerek 
kullanılması sağlanacaktır. ÖPA2 sınırları içerisinde yer alan Kültürel Tesis Alanı da Belediyesince belirlenen fonksiyon 
doğrultusunda Evdirhan ve çevresine getirilen düzenlemelerle bütüncül bir tasarım oluşturulacak şekilde 
projelendirilecektir.
Bu alanda tearlanan avan projenin Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmasından sonra uygulama projeleri Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdüriüğü'nden izin alarak Belediye onayıyla yapılacaktır.

FİNANSAL KAYNAKLAR

YETKİLİ KURÜMUR

FİNANSALKAYNAK:

VALİLİK

İL ÖZEL İDARESİ

TAŞINIVIAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA 
HAZIRLANAN PROJELER KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA, PROJELENDİRME, PLANLAMA 
VE UYGULAMA KONULARINDA 2863 SAYILI "KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARIN! 
KORUMA KANUNU”NUN 12. MADDESİNE GÖRE OLUŞTURULAN TAŞINMAZ KÜLTÜR


