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 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

                                              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı   
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TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU 
 

 
Belediye :Gazipaşa Belediyesi  
Mahalle :Pazarcı Mahallesi 
Ada/Parsel   :897 ada ve çevresi 
Ölçek :1/1000 
Alan(m2)     :3.2ha. 
 

Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 01.09.2021 tarihli ve 64 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Pazarcı Mahallesi 897 ada ve çevresine ilişkin 3,2 ha’da 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarihli toplantısında gündemin 115. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. 

Söz konusu plan değişikliği üst ölçekli planlara göre incelendiğinde; 897 Ada 1 ve 2 
parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında yüksek öğretim alanı olarak planlı olup Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.06.2021 tarihli ve 495 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planında Üniversite ve Otopark alanı olarak planlıdır. 

Plan açıklama raporunda, plan değişikliğinin amacı; Alaaddin Keykubat Üniversitesi 
Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülte binası yapılması için üniversite alanının 
genişletilmesi olarak belirtilmiştir. Plan değişikliğine konu olan alanda 897 Ada 1 parsel 
Gazipaşa Belediyesi ve Maliye Hazinesi;  897 Ada 2 parsel ve 891 Ada 3 parsel Gazipaşa 
Belediyesi mülkiyetindedir. 

Üniversite alanı batıda kentsel spor alanına doğru (891 Ada 3 parsel) genişletilmiş olup, 
bu parsel Gazipaşa Belediyesi mülkiyetindedir. Plan değişikliği ile ilgili olarak Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğünce 05.01.2021 tarih ve 7854 sayılı yazıları ile olumlu görüş bildirilmiştir. 
Gazipaşa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nin 31.03.2021 tarihli ve 670927 sayılı yazısı 
eki teknik raporda; hazine hissesinin bulunduğu 897 Ada 1 parselin imar planı kararının 
değişmemesiyle birlikte plan değişikliğinin gerçekleşmesi ve yüksek öğretim alanı olarak 
planlanacak parselin tek parsel şeklinde oluşması halinde hazine hissesinin toplam parsel 
içindeki oranının şimdiki orandan (0.544) daha düşük bir oranda olmasının söz konusu 
olacağı, hazine hissesinin 0.38 oranı ile doğrudan alım miktarı içerisinde kalabileceği, teklif 
edilen plan değişikliğinin planlama tekniği açısından bir sakıncası olmamakla birlikte hazine 
hissesinin meop kayıtlarına göre Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne tahsisli olması ile hisse 
durumlarının ilgili idaresince değerlendirilerek kurum görüşünün oluşturulmasının daha 
uygun olacağı belirtilmiştir. 

Takdir Büyükşehir Belediye Meclisinindir. 
 
 
 

 

                                   
  

Adres: Yüksekalan mah. Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/ANTALYA 
Ayrıntılı bilgi için irtibat: 
Tel : 0 242 241 28 66                                       Fax : 0 242 243 06 28 
Web: www.antalya.bel.tr                                 E-posta: info@antalya-bld.gov.tr      planlama@antalya.bel.tr              
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