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Sayı

: 90852262-301.03-E.4076

28.12.2016

Konu

: Gazipaşa, Yeni M ahalle 18. M addeye yönelik hazırlanan NİP değ. itiraz
BA ŞKA NLIK M AKAM INA

Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni M ahalle 18. M adde uygulam asına yönelik
hazırlanan 1/1000 ölçekli U ygulam a İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan
itirazların bir kısmının kabul edilmesi ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz incelenerek, karara
bağlanm ak üzere B ü yü k şeh ir B eled iye M eclisin e h avalesin i arz ederim .
e-imzalıdır

Hüsam ettin ELM AS
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
Ek :
- İtiraz dilekçesi
- İtiraza konu plan örneği

Uygun Görüşle Arz Ederim
28.12.2016
e-imzalıdır

Bedrullah ERÇİN
Genel Sekreter Yardımcısı
BÜ YÜ K ŞEHİR BELEDİYESİ M ECLİSİNE
28.12.2016
e-imzalıdır

Birol EKİCİ
Genel Sekreter
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T elefon No: (0242) 249 50 00 Faks No: (0242) 249 52 75
e-Posta: Internet Sitesi: w w w .antalya.bel.tr
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Bilgi için: M erve P ınar DAL
Şehir Plancısı
T elefon N o : 02422487681
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Şehir Plancıları Odası
Antalya Şubesi

Adnan Menderes Buiv. No; 65/B Yükseliş Apt. No: 18 - Antalya
•fel: 0.242 322 15 00 Faks: 0.242 322 15 00
E-posta: spoantaf/a@spo.ors.tr
Web: www.sp 0 .0 r3 .tr

Sayı
: 07.16.476
23.12.2016
Konu : Gazipaşa Belediyesi sınırlan içerisinde, Yeni Mahalle 18. Madde uygulamasına yönelik
hazırlana 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlarm
bir kısmının kabul edilmesi ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazu-lanan 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliği hakkmdaki
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2016 gün ve 1299 sayılı kararı ile onaylanan
Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle 18. Madde uygulamasına yönelik hazu-lana
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların bir kısmmın
kabul edilmesi ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan ” 1/5000 ölçekli Nazım İm ar Planı
değişikliği" Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 25.11.2016-25.12.2016 tarihleri arasında askıya
çıkartılmıştır.
İlgili plan değişikliği tarafımızca incelenmiş olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Bu plan değişikliğine konu olan Animasyon Merkezi alanı Alanya-Gazipaşa karayolu
üzerinde, kentin en merkezi ve en cazibeli konumuyla, kentin ilk imar planlarmdan bu yana
Animasyon Merkezi alanı olarak kamuya ayrılmış ve bu amaçla planlanmış bir alandır. M evcut imar
planlarmda 2910 m ^ 16319 m= ve 3963 m^ büyüklüğünde üç parçadan oluşan toplam 23192 m^
büyüklüğündedir. Yürürlükteki nazım imar planı aşağıda gösterilmiştir.

Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli nazım imar planı

TMMO6 Şehif Plancılafî Odası, Anayasa'ıvn 135 M addesinde taramlananj 7303 sayılı >ösa ve 66 ve 05 sayılı KHK’lerte deSiştk 6235 Sct>iIi TMM06 Yasası uyarınca kufulm uf itamu kurumu m telıgınde mestek kuruluşudur.
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Adnan Menderes Bu!v. No: 65/B Yükseliş Apt. No: 18 - Antalya
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Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait plan hükümlerinde Özel Hükümler 1.
M adde’de; ^^Animasyon Merkezi Alanında; park, dinlenme alanları, çay bahçeleri, oyun alanları,
spor tesisleri, lunapark, fuar, sosyal-kültürel rekreasyonel tesisler, ticari üniteler yapılabilir.
Vaziyet planı belediyesince onaylanmadan uygulama yapılmaz. Zemin ve zemin altında otopark
alanları düzenlenebilir. Bu alanda E=0.10, Yençok=6,50 m ’dir.” yer almaktadu-.
Plan hükümlerinden de anlaşıldığı üzere 23192
büyüklüpndeki bu alan kentte yaşayan
tüm halkın kullanımma dönük olarak planlamnış ve içerisinde bu amaca uygun tesislerin yer
alabileceği belirtilmiştir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafmdan 21.11.2016 tarih 1299 nolu karar ile
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile “Animasyon Merkezi” alanı olarak
planlanmış alanm bir kısmı (2000 m^) 0.80 yoğunluklu Ticaret Alanma, bir kısmı (2200 m^) 1.75
yoğunluklu Konut-Ticaret alanma, bir kısmı (2910 m^) ise Pazar Alanına, kalan kısmı ise Park ve Spor
Alanma dönüştürülmüştür.
Söz konusu bu plan değişikliği aşağıda gösterilmiştir.

Askıda yer alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
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Bu plan değişikliğine ait planlama raporu incelendiğinde Animasyon Merkezi alanma ilişkin
olarak;
“Mevcut planda animasyon merkezinin bulunduğu alan belediye ve özel şahıslara aittir.
İmar uygulaması sonucu bu alan animasyon merkezi olarak uygulamaya girerse yine belediye ve
özel şahıs olarak mülkiyetlendirilecektir. Bu durumda söz konusu alanın kamu eline geçmesi
için kamulaştırma yapılması gerekmekte olup bu durum da belediye için ciddi bir mali yük
oluşturacaktır.
Bu sebeplerden dolayı animasyon alanında mülkiyeti bulunan belediye ve özel şahısların
itirazlan doğrultusunda bu plan değişikliği hazırlanmıştır.
Mevcut planda animasyon merkezinin bulunduğu alanda belediyeye ait olan 138 ada 53
parselin yaklaşık 2000 m2 lik kısmı Ticaret Alanı olarak planlanmış olup Ayrık Nizam 2 kat,
TAKS:0.40 ve KAKS;0.80 yapılaşma koşulları planda gösterilmiştir. SÖz konusu ticaret alanının
kuzeyi Park ve Yeşil Alan ile Spor Alanı olarak planlanmıştır. 138 ada 44 parsel ise Pazar Alanı
olarak planlanmıştır. 392 ada 1 parselin yaklaşık 2200 m2 lik kısmı “C” plan hükmü korunarak
konut-ticaret alanı olarak planlanmış olup yapılaşma koşulları A yn k Nizam 5 kat, TAKS:0.35
ve K A K S:1.75tir.”bilgileri yer almaktadır.
Sonuç olarak;
-Animasyon Merkezi alanı kamuya ayrılmış bir alandır. Bu alanm mülkiyetinin özel şahıslara
ya da belediyeye ait olması, bu alanın kamu alanı olarak planlanmasına engei teşkil etmez. Sonuçta bu
planlama sonrasmda 18. Madde uygulaması ihalesi/hazırlıkları/çalışmaları Gazipaşa Belediyesi
tarafından zaten yapılmıştu".
-Animasyon Merkezi Alanı kamuya ayrılmış bir alandır ve bu alanın büyüklüğü yürürlükteki
planlarda 23192
büyüklüğündedir. Yapılan plan değişikliği ile bu aianm 2000 m^’si 0.80
yoğunluklu Ticaret Alanma, 2200 m^’si 1.75 yoğunluklu Konut-Ticaret alanı gibi özel şahıs
kullanunlarına ayrılmış, 2910 m^’si Pazar Alanına ve kalan kısmı park ve spor alanı olarak kamuya
ayrılmıştır. Dolayısıyla toplamda 4200 m^ büyüklüpnde alan kamu kullanımından şahıs kullanımına
dönüştürülmüş, bu amaca yönelik eşdeğer başka bir alan gösterilmemiştir.
-Animasyon Merkezi alanı olarak kamuya ayrılmış alanda yoğunluk 0.10 iken, bu alanm 2000
m=’sinde yoğunluk 0.80’ne, 2200 m^’sinde yoğunluk 1.75’e çıkarılmıştır. Kamu alanının şahıs
kullanımına dönüştürülmesi zaten kamu yararma aykırı olduğu gibi, yapılan yoğunluk artışı da plan
değişikliğini kamu yararından iyice uzaklaştırmıştır.
-Karayolu kenarında bulunan Animasyon Merkezi alanı kentin çekirdeğinde değerli bir alanda
ve cazibe merkezi konumundadır. Kamuya aynbnış bu alanm bir kısmmın özel şahıs kullanıma
ayrılması ve aynca bölgeye ciddi bir yoğunluk artışı getirmesi rant artışından başka bir şey değildir.
Askı süresi içerisinde yapmış olduğumuz itirazımızın yasal süreler göz önünde bulundurularak
değerlendirilmesi hususunda gereğinin yapılmasmı arz ederim.
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