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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
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BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS

MECLİS TOPLANTISININ 
TARİHİ VE GÜNDEM 
MADDESİ

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2021 tarihli 
toplantısında gündemin 69. maddesinde görüşülerek İmar 
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.

TALEP KONUSU

Alanya Belediyesi, Oba Mahallesi sınırları içerisinde yer 
alan “Orta Yoğun Meskûn Konut Alanı” olarak planlı 
bulunan 590 ada 4 parselin, batısındaki “Park Alanı” olarak 
planlı bulunan alan ile yer değiştirmesine ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

KOMİSYON RAPORU:

Alanya Belediyesi, Oba Mahallesi sınırları içerisinde yer 
alan “Orta Yoğun Meskûn Konut Alanı” olarak planlı 
bulunan 590 ada 4 parselin, batısındaki “Park Alanı” olarak 
planlı bulunan alan ile yer değiştirmesine ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine 
sunulmuştur.
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PLAN NOTU
'Onaylı nazım imar planı plan hükümleri geçerlidir.



ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ OBA MAHALLESİ 
590 ADA 4 PARSEL VE PARK ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
N azım  im ar planı değişikliği teklifi; A ntalya ili, A lanya ilçesi, O ba M ahallesi, 19N n o ’lu 1/5000 ölçekli 

hâlihazır pafta üzerinde yer alan, tapuda 590 ada 4 parsel num arasıy la  tescilli 1852.44 m 2 yüz ö lçüm lü  taşınm azı ve 
söz konusu parselin  batısında yer alan 1277.56 m 2 yüz ölçüm lü  park alanını kapsam aktadır. T aşınm az Tosm ur A tık 
su A rıtm a T esis i’nin kuzeydoğusunda konum lanm aktadır. P lan  değişikliğinin top lam  yüz ölçüm ü 3130  m 2’dir.

Şekil 1. H ava Fotoğrafı

2. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI, KADASTRAL DURUM
Plan değişik liğ i teklifine konu 590 ada 4 num aralı parsel 18. M adde uygulam ası sonucunda oluşm uştur. 

Parsel içerisinde ve park alanında hâlihazırda m eyve ağaçları bulunm aktadır. T aşınm azın  batısında yol d iğer 
cepheleri ise konut kullanım ındadır.
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3. ONAYLI İMAR PLANI KARARLARI
Plan değişikliğine konu 590 ada 4 parsel yürürlükte o lan  1/5000 ölçekli nazım  imar p lan ın d a  m evcut orta 

yoğunluklu  konut alanı, batısı ise park alanı olarak planlıdır. U laşım  10 ve 15 m etre genişliğinde öngörü len  trafik  
y o llan  ve 7 m etrelik servis yolları ile sağlanm aktadır. U ygulam a im ar planında ise nazım  im ar p lan ından  gelen 
ulaşım  ve konut fonksiyonu korunm uş ilave olarak T A K S:0.20, K A K S:0.80 olarak belirlenm iştir. Y apılaşm a 
koşu llan  ise ayrık nizam  4 olm ak üzere yollardan 5 m, kom şu parsellerden 4 m  çekm e m esafesi belirlenm iştir.

Şekil 3. O naylı 1/5000 Ö lçekli N azım  İm ar Planı

Şekil 4. O naylı 1/1000 Ö lçekli U ygulam a İm ar Planı
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4. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değ işik liğ ine konu taşınm azlarında içinde yer ald ığ ı 590 n o ’lu yapı adasının bulunduğu O ba M ahallesi 

A lanya ilçesinin en önem li gelişm e alanıdır. M ahallede im ar planları ve uygulam aları tam am lanm ış olup, hızlı bir 
yapılaşm a süreci devam  etm ektedir. Plan değişikliğine konu 590 no ’lu yapı adası içerisinde y e r alan 3 n o ’lu 
parselde yapılaşm a tam am lanm ıştır. Aynı ada içerisinde bulunan  2, 5, 6 ve 7 n o ’lu parsellerle p lan  değişikliğine 
konu 4 parselde ise halen tevhit işlemi devam  etm ektedir.

Ada içerisinde bulunan 2, 5, 6 ve 7 parseller ile değişik liğe konu 4 parselde birleştirm e işlem i yapılarak  
bütüncül bir konut projesi yapım ı düşünülm ektedir. A ncak aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere 5 ve 6 n o ’lu 
parsellerle değişik lik  teklifine konu 4 parsel arasında konum lanm ış olan park  alanı nedeniyle düzgün form da parsel 
o luşturacak şekilde tevh it işlem inin gerçekleştirilm esi m üm kün olam am aktadır.

Plan değişik liy le 590 ada içerisinde yer alan 2, 4, 5, 6 ve 7 n o ’lu parsellerin  birleştirilm esine olanak 
sağlayacak ve daha  nitelik li bir yapılaşm anın önünü açacak şekilde düzgün form lu tek  b ir parselin  oluşturulm ası 
am açlanm aktadır. Bu kapsam da konut ve park alanının yüz ö lçüm ü korunarak parkın 590 ada 4 parselin  doğusuna 
kaydırılm ası söz konusudur. B öylece hem  sosyal donatı alanı n iteliğindeki park alanı köşe başına  taşınarak 
u laşılabilirliği ve a lg ılanabiliıiiğ in in  artm ası sağlanm ış olacak, hem  de yaklaşık  6200 m 2 yüz ölçüm lü  tek  parsel 
o luşturularak daha nitelikli bir yapılaşm a sağlanm ış olacaktır. D oğuya kaydırılm ası önerilen park alanının 
bulunduğu eski kadastro  parseliyle, im ar uygulam ası sonucu oluşan parsellerin  m alikleri aynı k işiler o lduğundan, 
önerilen plan değişik liğ i sonucunda üçüncü kişilerin  hak kaybı oluşm am aktadır.

Şekil 5. B

590/6

---------------------------- 1  PARK I  590/4

590/5

I - J

eşt rm e (Tevhit) işlem ine konu parseller ve park  alanı görünüm ü

5. PLAN KARARLARI
Y ukarıdaki am aç kapsam ında 590 ada 2, 3, 5, 6 ve 7 num aralı parsellerin  b irleştirilebilm esi için yapılaşm a 

koşulları ve d iğer plan kararlarında değişiklik  yapılm aksızın , 590 ada 4 parselin  batısında konum lanm ış olan park  
alanı yüz ölçüm ü korunm ak suretiy le aynı parselin  doğu k ısm ına köşe başına kaydırılm ıştır. Ö nerilen düzenlem e 
sonucunda 1852.44 m 2 yüz ölçüm lü konut alanı m iktarıy la, 1277.56 m 2 yüz ölçüm lü park  alanı m iktarı 
değişm em iştir.

P lan değişik liğ ine konu işlem le park alanı köşe başına kaydırıld ığ ından erişilebilirlik  ve alg ılanabilirlik  
anlam ında kam u m enfaati sağlanm ıştır. A yrıca özel m ülkiyetteki parsellerin b irleştirilm esine im kân verecek 
nitelikte hazırlanan im ar planı değişikliği; park, çocuk oyun alanı, spor alanı, otopark gibi teknik ve sosyal donatı 
alanı ihtiyacının parsel içerisinde karşılanm ası ve dolayısıy la kam usal alanlardaki yoğunluğun azaltılm asına 
yönelik  kam u yararı içerm ektedir.
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590 ADA 4 PARSEL VE PARK ALANI
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MESKUN KONUT ALANI
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PLAN NOTU
•Onaylı nazım imar planı plan hükümler» geçenidir.



T.C. 
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
Planlama Şube Müdürlüğü

TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

Belediye : Alanya Belediyesi
Mahalle : Oba Mahallesi
Ada/Parsel : 590 ada 4 parsel
Ölçek : 1/5000

Alanya Belediyesi, Oba Mahallesi sınırları içerisinde yer alan “Orta Yoğun Meskûn 
Konut Alanı” olarak planlı bulunan 590 ada 4 parselin, batısindaki “Park Alanı” olarak planlı 
bulunan alan ile yer değiştirmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2021 tarihli toplantısında gündemin 69. maddesinde 
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.

Bahse konu 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi yaklaşık 3130 m2 
alanı kapsamaktadır.

Söz konusu plan değişikliği üst ölçekli planlara göre incelendiğinde; Alanya İlçesi 
1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Antalya 3. İdare 
Mahkemesi'nin 2018/701 Esas ve 2019/502 sayılı kararı ile iptal edildiğinden plan 
değişikliğinin bulunduğu alanda üst ölçekli planlar bulunmamaktadır.

Plan değişikliğine ilişkin plan açıklama raporu incelendiğinde aynı kişiye ait olan 590 
ada 2, 4, 5, 6, 7 parsellerin tevhit edilmek istendiği bu plan değişikliği ile de ortada kalan 
park alanı doğuya kaydırılarak yapılaşma için daha düzgün bir form elde edildiği 
belirtilmiştir. Konut alanı ile park alanının yüzölçümleri korunarak yer değişikliği yapılmıştır.

Konu Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre incelendiğinde;
Öneri plan değişikliği sonrası park alanı büyüklüğü mevcut planla aynı olduğundan 

herhangi bir eşdeğer alan koşullarına tabi olmadığı değerlendirilmektedir.
Takdir Büyükşehir Belediye Meclisinindir.


