


ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 
04.10.2018 TARİH VE 409 SAYILI KARARI

Gündemin 17. Maddesi
Karar No.409 Özü: A-4 yapılaşma koşullu konut kullanımlı 

877 ada 62 parselde yapılaşma koşulunun 5/A- 
4/3 olarak düzenlenmesine ve “TAKS şartı 
aranmaz.” Plan notu eklenmesine ilişkin 
önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin Planlama ve İmar Komisyonu 
raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile 
karar verildiği hk.

Gündemin 17. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kışla Mahallesi 20K- 
IVc nolu imar paftasında yer alan A-4 yapılaşma koşullu konut kullanımlı 877 ada 62 parse de 
yapılaşma koşulunun 5/A-4/3 olarak düzenlenmesine ve “TAKS şartı aranmaz, plan notu 
eklenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz 
Meclisi'nin 07.09.2018 tarihli toplantısında görüşülerek Planlama ve imar Komisyonuna havale 
edilmiş olup komisyon raporu ekte sunulmuştur. Konunun karara bağlanmak üzere Meclise 
havalesini isteyen 28.09.2018 tarih 4005 sayılı yazısı ile Planlama ve imar Komisyonu 
Raporu; Belediye Meclisimizin 07.09.2018 tarihli toplantısında görüşülerek alınan 375 sayılı 
kararla Planlama ve İmar Komisyonumuza havale edilen A-4 yapılaşma koşullu konu 
kullanımlı 877 ada 62 parselde yapılaşma koşulunun 5/A-4/3 olarak düzenlenmesine ve 
“TAKS şartı aranmaz.” Plan notu 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 imar 
Komisyonu Başkanı Ahmet Öztürk, Başkan Yardımcısı Özgür Taylant Budak, Uye Ah Kuş, 
Mehmet Tosun, Ayhan Ateş imzalı komisyon raporu kayıt altına alındı.

Yapılan oylamada;
A-4 yapılaşma koşullu konut kullanımlı 877 ada 62 parselde yapılaşma koşulunun 5/A- 

4/3 olarak düzenlenmesine ve “TAKS şartı aranmaz.” Plan notu eklenmesine ilişkin önerilen 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Planlama ve imar Komisyonu raporu 
doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.
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MURATPAŞA İLÇESİ, KIŞLA MAHALLESİ 

877 ADA 62 PARSEL

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Planlama alanı Antalya İli Muratpaşa Belediyesi Kışla Mahallesi sınırları içerisinde 20K-IVC 
no’lu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftasında yer alan 877 Ada 62 Parseli 
kapsamaktadır. Plan değişikliğine konu parselin güneyinde taşıt yolu bulunmaktadır. Parselde 
daha önceden var olan yapı hava fotoğraflarında görülmektedir (Şekil 1). Günümüzde yapı 
kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmıştır ve parsel boş halde bulunmaktadır.

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hazırlanan 877 Ada 62 Parsel günümüzde 
1066,9 m2 alana sahip bir imar parselidir. Plan değişikliği bu parseli kapsamaktadır. Parsel 
içerisinde geçmişte yapı ruhsatlı projesine göre yapılmış bir yapı bulunmakta iken söz konusu 
yapı ekonomik ömrünü tamamlamış bulunup kentsel dönüşüm yasası kapsamında 
değerlendirilmiştir. Yapı yıkılmış ve imar planı değişikliğiyle önerilen yapı yapılaşma 
hükümlerine göre tekrar yapının yapılması planlanmaktadır.



Planlamanın amacı; Planlı alanlar İmar Yönetmeliği ile TAKS’a (Taban Alanı Kat Sayısı) 
ilişkin getirilen koşullar (tanımlar, ilkeler) nedeniyle kaybedilen ada teşekkülünde kazanılmış 
hakkın sağlanmasına yönelik yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi ile ilgili bir plan 
değişikliği önerisi hazırlanmıştır.

3. PLANLAMA KARARLARI

Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 877 Ada 62 Parsel 10 metrelik yola cepheli 
konut adası içerisinde bulunmaktadır. Mevcut İmar Planında Ayrık Nizam 4 katlı bir 
yapılaşma hakkı bulunmaktadır. Çekme mesafeleri ise ön bahçe 5 metre yan bahçe 3 metre 
olarak belirlenmiştir.

Mevcut 1/1000 Uygulama İmar Planı Öneri 1/1000 Uygulama İmar Planı



1/1000 Uygulama İmar Planı değişiklik önerisiyle parselin kullanım fonksiyonu olan konut 
alanı 4 katlı yapılaşma hakkı, ön bahçe bina çekme mesafesi olan 5 metre, yan bahçe çekme 
mesafesi olan 3 metre korunarak arka bahçe çekme mesafesi 7.25 metre olarak önerilmiş olup 
böylece yapının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile TAKS’a (Taban Alanı Kat Sayısı) ilişkin 
getirilen koşullar (tanımlar, ilkeler) nedeniyle kaybedilen ada teşekkülünde kazanılmış hakkın 
sağlamnası öngörülmüştür. TAKS koşulları aranmaksızın yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde 
inşaat yapılabilmesine olanak sağlayacak parselin inşaat şekli imar planında yapı yaklaşma 
mesafeleri ile ölçülendirilmiş ve gösterilmiştir.

Plan değişikliği önerisi şehircilik ilkeleri ve esasları bakımından uygun gözükmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.
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