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ANTALYA İLİ GAZİPAŞA İLÇESİ EKMEL MAHALLESİ 
267 ADA 14, 15 VE 16 NO’LU PARSELLER 

NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI w u „ . |OI . .  ,,
Naz,m imar plan, değişikliği teklifi Antalya ili, Gazipaşa ilçesi, Ekmel Mahallesi, 19L No lu 1/5000

ölçekli halihazır paftası üzerinde yer alan, 1000.26 m2 yüzölçümlü 267 ada 14, 1000.06 m yüzölçümlü 267 
ada 15 ve 1000 38 m2 yüzölçümlü 267 ada 16 parselleri kapsamaktadır. Toplam planlama alanı yüzölçümü 
3000.70 m2’dir. Taşınmazlar Gazipaşa İlçesi’nin yaklaşık 2.5 km doğusunda, D-400 Gazıpaşa-Mersın Devlet 
Karayolunun 200 metre güneyinde. Hacı Kerim Caddesi'nin batısında konumlanmıştır.

2. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI, KADASTRAL DURUM
Uygulama imar planı değişiklik teklifine konu parselin bulunduğu bölgede 3194 sayılı imar kanununun 

15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda imar uygulaması tamamlanmıştır. Parsel içerisinde yapılaşma yo vtur.
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3. ONAYLI PLAN KARARLARI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediye Meclisı’nce onanlı Antalya Burdur İsparta 

Planlama Bölgesi 1/1000.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planımda taşınmazlar kentsel gelişme alanı, Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onanlı 1/25000 ölçekli nazım imar planında ise sağlıklılaştırılacak alan sınırı 
içerisinde seyrek yoğunluklu (50 kişi/ha altında) gelişme konut alanı olarak planlıdır.

Şekil 3. 1/100.000 Ölçekli ÇDP ve 1/25000 Ölçekli Nazım imar Planlan

Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında taşınmazların bulunduğu bölge "K" sembolü ile 
tanımlanmış olup, Düşük yoğunluklu (25 Kişi/Ha) konut alanı olarak planlıdır. Taşınmazların doğusundaki
mevcut yol ise 10 metre olarak öngörülmüştür.

Onaylı uygulama imar planında ise 1000 n r minimum parsel büyüklüğünde, 2 katı aşmayan en fazla _00 
m2 toplam inşaat alanı olmak üzere bir adet bina yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Ancak süreç içeı isinde plan 
üzerinde belediye tarafından gelen talepler doğrultusunda çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Taşınmazların 
doğusunda yolun diğer tarafında kalan 740 ada 1 parsel numarası ile tescilli taşınmazda 1.60 emsalli konut 
yapılaşmasına izin verilmiştir. Bölge genelinde benzer tarzda plan değişiklikleri yapılmıştır. Son olarak Ekmel 
Mahallesi ile aynı karakterde ve aynı plan kararlarına sahip olan (K sembolü) Bakılar Mahallesi nde mülkiyeti 
hâzineye ait bazı parsellerde TOKİ için hazırlanan nazım imar planı değişikliği Gazipaşa Belediye 
Başkanlığınca büyükşehir belediyesine sunulmuş ve onaylanmıştır. Onaylanan nazım planlarda verilen bıüt 
yoğunluk ve ekinde sunulan taslak uygulama imar planı değişikliği paftalarında konutlar için 5 kat olmak üzere 
0.70 emsal, sosyal donatı alanları içinse yine 5 kat olmak üzere 1.00 emsal önerilmektedir.
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Şekil 5. 1/1000 Ölçekli Onaylı Uygulama İmar Planı

4. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Gazipaşa ilçesi Antalya'nın doğu sınırını teşkil eden TÜİK 2017 yılı verilerine göre 49.555 kişilik 

nüfusuyla küçük ilçelerinden birisidir. Ancak var olan sahilleri, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra 
doğrudan yurt dışı bağlantılı uluslararası havalimanıyla gelişmeye açık bir ilçedir. İlçe ekonomisi halihazırda 
tarıma dayalı olup, yukarıdaki etkenler dolayısıyla kısa zaman içerisinde hizmetler sektörüne bağlı turizm ve 
ticaret alt kollarının gelişmesi ve dışarıdan hızlı göç alması beklenmektedir. İlçede sosyal alt yapı alanları 
halihazırda ihtiyaçları kısmen karşılıyor olsa da, orta ve uzun vadede yetersiz kalması muhtemeldir. İlçe 
genelinde eğitim kurulularının büyük çoğunluğu kamu okulları olup, dershaneden liseye dönüşen birkaç orta 
öğretim tesisi ve bir adet özel eğitim tesisi bulunmaktadır. Plan değişikliği ile ilçenin gelişme potansiyeli de göz 
önüne alınarak konut alanını özel eğitim alanına dönüştürmek suretiyle fiziki koşullar açısından nitelikli eğitim 
verilmesine uygun özel eğitim tesis alanları oluşturulması ve kamunun üzerindeki yükün bir nebze de olsa 
hafifletilmesi hedeflenmektedir.

5. PLAN KARARLARI
Yukarıda ifade edilen amaçlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliğiyle onaylı 

plandaki ulaşım sistemi korunarak plan değişikliğine konu onaylı nazım imar planında seyrek yoğunluklu konut 
alanı olarak planlı 267 ada 14. 15 ve 16 numaralı parseller özel eğitim tesis alanı olarak planlanmıştır. Yapılan 
düzenleme sonucunda yapılaşma koşulları ve diğer hususlar alt ölçekli planlarda belirlenmek iizeıe yaklaşık 
3000 m2 yüzölçümlü özel eğitim alanı oluşturulmuştur.
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Şekil 6. Mevcut ve Öneri Nazım İmar Planı Değişikliği
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ANTALYA VALİLİĞİ 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü
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E v r a k  K a y ı t  N o 178642

K a y ı t  T a r ih i 25.12.2018

Sayı : 31749319-756.99-E.24851910 24.12.2018
Konu : Gazipaşa İlçesi, Ekinci Malı. 267 Ada 

14,15,16 Parseller.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 
(İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)

İlgi : a) 14/11/2018 tarih ve 93049 sayılı yazınız.
b) Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının 12/12/2018 tarih ve 

24006545 sayılı yazısı.

İlimiz Gazipaşa İlçesi Ekmel Mahallesinde bulunan, 267 ada 14,15 ve 16 nolu 
parsellerin Nazım İmar Planında, Konut Alanı iken Özel Eğitim Alanına (Ana okulu) 
dönüştürülebilmesi için ilgi (a) yazı ile kurumumuzdan görüş talep edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 5-(c) maddesi 
uyarınca üzerine eğitim kurumu yapılacak taşınmazların "bataklıkta, dere yatağında, heyelan 
bölgesinde olmaması, arsanın üzerinde ve komşu parsele yakın okul bahçesi duvarından en az 100 m 
uzaklığa kadar orta/yüksek gerilim hattı, baz istasyonlarına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca 
belirlenmiş olan güvenlik mesafesi kadar uzakta olması , akaryakıt servis istasyonlarına en az 50 m, 
eğlence yerlerine ise en az 100 m uzaklıkta, doğaI afetlere maruz kalabilecek veya sağlık ve güvenlik 
açısından yüksek risk taşıyan bir yerde bulunmaması, yol, elektrik, içme suyu, yağmur suyu, 
kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve internet hatları gibi altyapı hizmetlerinin sağlanmış olması" gibi 
niteliklere sahip olması gerektiği, ve bu hususların Belediye tarafından ilgili kurumlara yazı yazılarak 
uygunluğunun tespiti durumunda; 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen planlama ilke ve esasları dikkate alınarak, Mekansal 
Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ek-2 tablosunda belirtilen standartlara uygun alanlar tasarlanması, alt 
ölçekli planların üst ölçekli planlarda belirlenen planlama ana ilkelerine, stratejilerine ve kararlarına 
uyumlu olması ve 267 ada 14,15 ve 16 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 
projeksiyon nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda ayrılan mevcut eğitim alanlarına ek olarak ayrılması 
halinde "Özel Eğitim Alanı" olarak revize edilmesinde Bakanlığımızca sakınca bulunmadığı ilgi (b) 
yazı ile belirtilmiştir.

Söz konusu parsellerin "Özel Eğitim Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesi ilgi (b) yazda 
belirtilen kriterler sağlandığı takdirde Valiliğimizce uygun görülmektedir. Ayrıca 1/5000 ölçekli 
Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması halinde; Bakanlığımıza 
gönderilmek üzere onaylı plan örneğinin tarafımıza gönderilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

E K L E R :
1 - İlgi (a) Yazı (1 Sayfa)

Adres: Soğuksu Mah.Hamidiye Cad No:59 Murutpaşa ANTAl.YA 
Elektronik Ağ: www.meb.gov.ır 
e-posta: enılükknnuıOTttf meb.yov ır

Yüksel ARSLAN 
İl Milli Eğitim MüdürüV°V

Bilgi için: Adem AKGİJL (I(arifi) \4tth.)

Tel: 0(242)238 60 00 
Faks: 0(242» 238

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.nieb.gOY.tr adresinden G7 3 7 " l d l 6 3 4 b d - b 4 6 7 - 3c d 9  kodu ile teyit edilebilir.
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İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

Sayı : 3847391 1-754-E.24006545 
Konu : Özel Eğitim Alanına Dönüşüm.

12.12.2018

A N T A L Y A  V A L İ L İ Ğ İ N E  

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23.11.2018 tarih ve 22M6964 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Antalya ili, Gazipaşa ilçesi, Ekmel Mahallesi, 267 ada 14,1.*'ve 16 parsel numaralı 
taşınmazların (yeni 267 ada 3 parsel) mevcut imar planındaki "Konut Alanı" plan fonksiyonunun 
"Özel Eğitim Tesisi" olarak düzenlenmesine ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 5-(c) maddesi 
uyarınca üzerine eğitim kurumu yapılacak taşınmazların "bataklıkta, dere yatağında, heyelan 
bölgesinde olmaması, arsanın üzerinde ve komşu parsele yakın okul bahçesi duvarından en az 100 m 
uzaklığa kadar orta/yüksek gerilim hattı, baz istasyonlarına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca 
belirlenmiş olan güvenlik mesafesi kadar uzakta olması , akaryakıt servis istasyonlarına en az 50 m. 
eğlence yerlerine ise en az 100 m uzaklıkta, doğal afetlere maruz kalabilecek veya sağlık ve güvenlik 
açısından yüksek risk taşıyan bir yerde bulunmaması, yol. elektrik, içme suyu, yağmur suyu, 
kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve internet hatları gibi altyapı hizmetlerinin sağlanmış olması" gibi 
niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Bu doğrultuda, imar planı değişikliği ile özel eğitim alanına dönüşümü talep edilen 
taşınmazlar hakkında plan yapım ve değişiklikleri konusunda yetkili belediyeler tarafından 
planlamaya ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşların konuya görüşlerini alması ve arsanın belirtilen 
kriterlere uygun olup olmadığını tespit etmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın 18. Milli Eğitim Şurası Kararları kapsamında "2023 Vizyonuna 
uygun olarak özel öğretimde okullaşma oranının % 25 e çıkarılması için gerekli tedbiıleı alınmalıda, 
denilmektedir. Gazipaşa ilçesindeki kamu ve özel eğitim kurumlan öğrenci sayılarına göre 
incelendiğinde özel eğitim oranının anaokulu bazında %7, ilkokul bazında %0, ortaokul bazında %1, 
lise bazında ise %15 olduğu görülmektedir.

Valiliğinizce uygun görülmesi ve Belediyesince taşınmazın bahsedilen kıiteıleıe 
uygunluğunun tespiti durumunda; 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen planlama ilke ve esasları dikkate alınarak. Mekansal 
Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ek-2 tablosunda belirtilen standartlara uygun alanlar tasarlanması, alt 
ölçekli planların üst ölçekli planlarda belirlenen planlama ana ilkelerine, stratejilerine ve kararlarına 
uyumlu olması ve 267 ada 14,15 ve 16 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 
projeksiyon nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda ayrılan mevcut eğitim alanlarına ek olarak ayrılması 
halinde "Özel Eğitim Alanı" olarak revize edilmesinde Başkanlığımızca sakınca görülmemektedir.

Söz konusu parsellerin "Özel Eğitim Alanı" fonksiyonuna alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli 
Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilgili Belediyesince onanması halinde 
onaylı plan örneğinin tarafımıza iletilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Umut GUR 

Bakan a.
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkan V.

Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bosuma 
Cad. M.E.B. Beşevler Kampüsii B Blok 
Beşevler-Yenimahal le/AN K A R A 
Elektronik Ağ: www.iedb.meb.gov.lr 
Kep: meb^hsOl.kep ir

Ayrıntılı bilgi için: Z. TAÇOGLU HaritaMiih
Tel: (0 312) 4133! 28 

Faks: (0 312)213 83 46

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, https://evraksorgu.meb.gov.iradresinden 8f88 234c-32e5-b67d~65bl kodu ile tevil edilebilir.
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