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ANTALYA, ALANYA, PAYALAR
PARK ALANI
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli, Alanya İiçesi, Payalar Mahallesi sınırları içerisinde 027-C-13d-4-d Uygulama İmar Plan paftasına giren park alanında 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Plan Değişikliği hazırlanmıştır.
Planlama alanı Alanya İlçe sınırları içerisinde, Alanya İlçesinin yaklaşık 15
km kuzeybatısında, Antalya-Mersin D-400 karayolunun yaklaşık 1.5 km kuzeyinde,
P a va la r K üçü k sanavi sitesinin batısında kalmaktadır.
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Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Alanya İlçesi hızla büyümektedir. Plan çalışması yapılan alanın onaylı imar
planlan bulunmaktadır. Plan çalışması yapılan alan küçük sanayi sitesine yakın
konumunda olup yeni yapılaşmanın yoğun olduğu bölgedir. Planlama alanında
bulunan park alanının kuzeyinde bölgenin ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılmış
durumda bulunan trafo alanı mevcuttur. Fakat bu alanın kamulaştırılması
yapılmamıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Kamu yararı kararı ve Enerji
Tabii Kaynaklar Bakanlığından olur alınabilmesi ayrıca bu olur ile Tedaş Genel
Müdürlüğünün kamulaştırmaya başlaması için imar planlarında trafo alanlarının
işlenmiş olması gerekmektedir. Fakat mevcut imar planında trafo alanı gösterilmemiş

olup, zeminde
trafo binası bulunmaktadır. Kamulaştırma ile ilgili işlemlerin
başlatılabilmesi için plan değişikliği hazırlanmıştır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI, KADASTRAL DURUM VE MEVCUT PLAN
KARARLARI
Plan çalışması yapılan Park alanı olarak tescil edilmiştir. Zeminde trafo alanı
bulunmaktadır.

alanlarının, bu planda hesaplanan nüfus projeksiyonlarına ve projeksiyon dönemine
göre denetimli bir şekilde açılması esastır. Bu alanlar bir bütün olarak planlanacak
olup, uygulama etapları bütüncül nazım imar planlarında belirlenmek kaydı ile
uygulamalar etaplar halinde yapılabilir. Bu alanlardaki bölgesel yoğunluk dağılımı
projeksiyon nüfusu göz önüne alınarak, ilgili idaresince alt ölçekli planlarda belirlenir.
Bu kapsamda, Kentsel Gelişme Alanları yerleşimlerin makro formunu ve gelişmesini
şematik olarak belirleyen alanlar olup planda belirlenen alanın tamamının yerleşime
açılacağını göstermez. Bu planda tanımlanmış olan Kentsel gelişme alanlarında,
projeksiyon nüfusunun karşılanması sonucu kesinleşen sınırlar dışında kalan
alanların bugünkü arazi kullanımı devam ettirilecektir. İhtiyaç olması halinde sosyal
ve teknik altyapı alanı olarak kullanılabilir denilmektedir.
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Şekil 3. Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı

Planlama alanı Antalya Büyükşehir Belediyesince onaylı Alanya 1/25000
ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında Kentsel Gelişme Alanında kalmaktadır.
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Şekil 4. Alanya 1/25000 ölçekli Nazım imar Planı

Mevcut

Nazım İmar Planında Planlama alanı Park

tanımlı alanda

Şekil 5. Mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
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Mevcut Uygulama İmar Planında Planlama alanı park tanımlı alanda
kalmaktadır. Plan çalışması yapılan alanın güneyinde 15.00 metrelik taşıt yolu,
kuzeyinden 10.00 metrelik taşıt yolu ve doğusunda 12.00 metrelik taşıt yolu
bulunmaktadır.
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Şekil 6. Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

4. PLANLAMA KARARLARI
Mevcut Uygulama imar planında Park Alanı olarak planlı alanda kalan ve
zeminde yapılmış durumda bulunan trafo plan değişikliği ile Trafo Alanına
dönüştürülmüştür.Öneriien imar planında kamu yararı bulunmaktadır..

Şekil 7.Öneri Uygulama İmar Planı Örneği
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