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ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlann incelenerek, karara bağlanmak üzereBüyUkşehir Belediye M eclisine havalesini arz 
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ANTALYA

Alanya ilçes, M ahm utlar M ahallesi 890 ada b:r parselin sağhk tesis alanından özel sağlık 
tesis alanma dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının, 12 03 2021 
Tanhh Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminin 21. M addesinde görüşülerek oy 
çokluğu ile kabul edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

Mahmutlar M ahallesi nüfusu TÜİK 2020 yılı nüfus verilerine göre 43.670 kişi olup yaz
öneminde gerek otellerde konaklayanlar, gerekse yazlıkçı nüfusuyla birlikte iki katına

«laşmaktedır. M ahm utlar M ahallesi kışlık nüfus itibariyle tek başına neredeyse Antalya 
İlçelerinden yarısından daha büyüktür.

Mahmutlar M ahallesi ile hemen hemen aym nüfusa sahip, Finike, Korkuteli, Gazipaşa 
Kemer gibi ilçelerde ve hatta çok daha az nüfiisa sahip Elmalı, Akseki, Gündoğmuş gibi 
İlçelerde devlet hastanesi mevcut iken M ahmutlar M ahallesi’ndeki sağlık hizmetleri 
sadece bir adet sağlık ocağıyla yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle yazın yaklaşık 6 
ay boyunca suren nufus yoğunluğu da düşünüldüğünde mahalledeki sağhk hizmetleri 
yetersiz kalmakta, ilçe merkezindeki eğitim araştırma hastanesinin yükü de artmaktadır 
Oysa M ahmutlar mahalle merkezinde bir devlet hastanesi yapılması ya da en azmdan 
Alanya Egıtım ve Araştırma hastanesine bağlı poliklinik servislerinin açılması 
durumunda hem  M ahm utlar M ahallesi sağlık standartlan yükseltilmiş olacak, hem de 
Alanya dakı hastanelerin yükü azalmış olacaktır.

k o ^ S o T ' T o n a y l a n m ı ş  olan 1/5000 ölçekli nazım im ar plam değişikliğine 
konu 890 ada 1 no lu taşınmaz, gerek yüz ölçümse! olarak, gerekse mülkiyetinin de 
amuda bulunması nedemyle Mahmutlar M ahallesi açısmdan sağlık hizmetlerinin en 

duşuk maliyetle en yüksek faydanın sağlanabileceği bir konumdadır. Hal böyle iken İl 
Saghk M udurlugu’nun söz konusu plan değişikliğinin yapılmasında sakınca olmadığına 
dair goruş beyan etmesi ve kamusal sağlık tesis alanının özel sağlık tesis alanma 
dönüştürülmesi kam u yararından uzak bir yaklaşımdır.

A ^ ıc a  Alanya Belediyesi’nin borçlarına karşılık parseli devralması söz konusu olan 
SGK nm saghk hizmeti verme görevi yoktur. SGK bu arsay, aldıktan sonra muhtemelen 
sa ışa çıkaracaktır. Satın alan kışı ya da şirketin Antalya il ve Alanya ilçe sınırları 
içerisinde özel hastane kotası dolu olduğundan parselde hastane ruhsatı alması mümkün 
olmayacaktır. Bu açıdan da parselin sağhk amaçlı kullanımı mümkün olamayacaktır.

B Ü Y Ü K Ş E H İR  B E L E D İY E  B A Ş K A N L IĞ I ’N A  '
(B üyükşeh ir B eled iye  M eclisine)

Halen j^rürlükte  olan M ekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin “İm ar Planı
Değişiklikleri başhkh 26. Maddesinin birinci bendinde :j m a r  plam  deiisikUM-nJn„
Irn a d a m L ^ıcrekblıg ım , hütünlü^ünü, sosyal ve teknik altvam hnyn,n.,nm l
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nitelikte, kamu varan amaçlı, teknik ve nesnel serekcelere dayanılarak yapılır.
bulunmaktadır.

Hükmü

Mahmutlar M ahallesi’ndeki mevcut sağlık sistemi nüfusa ve ihtiyaçlara oranla yetersiz 
olup, mahalle içerisinde kamusal sağhk alanına ihtiyaç vardır. Bu açıdan il sağlık 
müdürlüğünden alınan görüş tutarsızdır. Ayrıca yönetmeliğin yukarıda ifade edilen 
maddesi gereği plan değişikliği kamu yararı amaçlı olmalı, teknik ve bilimsel gerekçelere 
dayanmahdır. Halen askıda olan plana ait açıklama raporunda plan değişikliğinin 
gerekçesi olarak belediye ile SGK arasında yapılan anlaşma gösterilmektedir Söz konusu 
gerekçe kamu yararı içermediği gibi, bilimsel ve nesnel verilere dayanmamaktadır.

Tüm bu gerekçelerle halen askıda olan kamusal sağhk alanının özel sağlık alanına 
dönüştürülmesine yönelik olarak Antalya İli, Alanya İlçesi, M ahmutlar M ahallesi 890 
Ada 1 parsel için hazırlanm ış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal yollarım saklı 
kalmak üzere itiraz ediyorum.

Gereğini arz ederim.
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ANTALYA

Alanya İlçesi M ahm utlar M ahallesi 890 ada bir parselin sağlık tesis alanından özel sağlık 
tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım im ar planının, 12.03.2021 
Tarihli Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminin 21. M addesinde görüşülerek oy 
çokluğu ile kabul edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

M ahmutlar M ahallesi nüfusu TÜİK 2020 yıh nüfus verilerine göre 43.670 kişi olup, yaz 
döneminde gerek otellerde konaklayanlar, gerekse yazlıkçı nüfusuyla birlikte iki katına 
ulaşmaktadır. M ahm utlar M ahallesi kışlık nüfus itibariyle tek başına neredeyse Antalya 
ilçelerinden yarısından daha büyüktür.

Mahmutlar M ahallesi ile hemen hemen aynı nüfusa sahip, Finike, Korkuteli, Gazipaşa, 
Kemer gibi ilçelerde ve hatta çok daha az nüfusa sahip Elmalı, Akseki, Gündoğmuş gibi 
ilçelerde devlet hastanesi mevcut iken M ahmutlar M ahallesi’ndeki sağlık hizmetleri 
sadece bir adet sağlık ocağıyla yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle yazın yaklaşık 6 
ay boyunca süren nüfus yoğunluğu da düşünüldüğünde mahalledeki sağlık hizmetleri 
yetersiz kalmakta, ilçe merkezindeki eğitim araştırma hastanesinin yükü de artmaktadır.
Oysa M ahmutlar mahalle merkezinde bir devlet hastanesi yapılması ya da en azından 
Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine bağlı poliklinik servislerinin açılması 
durumunda hem M ahm utlar M ahallesi sağlık standartları yükseltilmiş olacak, hem de 
A lanya’daki hastanelerin yükü azalmış olacaktır.

Belediye meclisinizce onaylanmış olan 1/5000 ölçekli nazım im ar planı değişikliğine 
konu 890 ada 1 no ’lu taşınmaz, gerek yüz ölçümsel olarak, gerekse mülkiyetinin de 
kamuda bulunması nedeniyle Mahmutlar M ahallesi açısından sağlık hizmetlerinin en 
düşük maliyetle en yüksek faydanın sağlanabileceği bir konumdadır. Hal böyle iken İl 
Sağlık M üdürlüğü’nün söz konusu plan değişikliğinin yapılmasında sakınca olmadığına 
dair görüş beyan etmesi ve kamusal sağlık tesis alanının özel sağlık tesis alanına 
dönüştürülmesi kam u yararından uzak bir yaklaşımdır.

Ayrıca Alanya B elediyesi’nin borçlarına karşılık parseli devralması söz konusu olan 
SGK’nın sağlık hizmeti verme görevi yoktur. SGK bu arsayı aldıktan sonra muhtemelen 
satışa çıkaracaktır. Satın alan kişi ya da şirketin Antalya il ve Alanya ilçe sınırları 
içerisinde özel hastane kotası dolu olduğundan parselde hastane ruhsatı alması mümkün 
olmayacaktır. Bu açıdan da parselin sağlık amaçlı kullanımı mümkün olamayacaktır.

B Ü Y Ü K Ş E H İR  B E L E D İY E  B A Ş K A N L IĞ F N A  t
(B üyükşeh ir B eled iye M eclisine)

Halen yürürlükte olan M ekânsal Planlar Yapım Yönetm eliği’nin “İmar Planı
Değişiklikleri” başlıklı 26. M addesinin birinci bendinde “İm ar planı desisikM i: plan ana
kararlarını, süreklilisini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak
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M ahmutlar M ahallesi’ndeki m evcut sağlık sistemi nüfusa ve ihtiyaçlara oranla yetersiz 
olup, mahalle içerisinde kamusal sağlık alanına ihtiyaç vardır. Bu açıdan il sağlık 
müdürlüğünden alınan görüş tutarsızdır. Ayrıca yönetmeliğin yukarıda ifade edilen 
maddesi gereği plan değişikliği kamu yararı amaçlı olmalı, teknik ve bilimsel gerekçelere 
dayanmalıdır. Halen askıda olan plana ait açıklama raporunda plan değişikliğinin 
gerekçesi olarak belediye ile SGK arasında yapılan anlaşma gösterilmektedir Söz konusu 
gerekçe kam u yararı içermediği gibi, bilimsel ve nesnel verilere dayanmamaktadır.

Tüm bu gerekçelerle halen askıda olan kamusal sağlık alanının özel sağhk alanına 
dönüştürülmesine yönehk olarak Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar M ahallesi 890 
Ada 1 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım im ar planına yasal yollarım  saklı 
kalmak üzere itiraz ediyorum.

Gereğini arz ederim.

nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel serekcelere dayanılarak yapılır. ” Hükmü
bulunmaktadır.
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA ('/vnA/L
(Büyükşehir Belediye Meclisine) 

ANTALYA

Alanya İlçesi M ahm utlar M ahallesi 890 ada bir parselin sağlık tesis alanından özel sağlık 
tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım im ar planının, 12.03.2021 
Tarihli Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminin 21. M addesinde görüşülerek oy 
çokluğu ile kabul edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

Mahmutlar M ahallesi nüfusu TÜİK 2020 yılı nüfus verilerine göre 43.670 kişi olup, yaz 
döneminde gerek otellerde konaklayanlar, gerekse yazlıkçı nüfusuyla birlikte iki katına 
ulaşmaktadır. M ahm utlar M ahallesi kışlık nüfus itibariyle tek başına neredeyse Antalya 
ilçelerinden yansından daha büyüktür.

M ahmutlar M ahallesi ile hemen hemen aynı nüfusa sahip, Finike, Korkuteli, Gazipaşa, 
Kemer gibi ilçelerde ve hatta çok daha az nüfusa sahip Elmalı, Akseki, Gündoğmuş gibi 
ilçelerde devlet hastanesi m evcut iken Mahmutlar M ahallesi’ndeki sağlık hizmetleri 
sadece bir adet sağlık ocağıyla yürütülmeye çahşılmaktadır. Bu nedenle yazın yaklaşık 6 
ay boyunca süren nüfus yoğunluğu da düşünüldüğünde mahalledeki sağlık hizmetleri 
yetersiz kalmakta, ilçe merkezindeki eğitim araştırma hastanesinin yükü de artmaktadır. 
Oysa M ahmutlar mahalle merkezinde bir devlet hastanesi yapılması ya da en azından 
Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine bağlı poliklinik servislerinin açılması 
durumunda hem M ahm utlar M ahallesi sağlık standartları yükseltilmiş olacak, hem de 
A lanya’daki hastanelerin yükü azalmış olacaktır.

Belediye meclisinizce onaylanmış olan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliğine 
konu 890 ada I no ’lu taşınmaz, gerek yüz ölçümsel olarak, gerekse mülkiyetinin de 
kamuda bulunması nedeniyle M ahmutlar M ahallesi açısından sağlık hizmetlerinin en 
düşük maliyetle en yüksek faydanın sağlanabileceği bir konumdadır. Hal böyle iken İl 
Sağlık M üdürlüğü’nün söz konusu plan değişikliğinin yapılmasında sakınca olmadığına 
dair görüş beyan etmesi ve kamusal sağlık tesis alanının özel sağlık tesis alanına 
dönüştürülmesi kamu yararından uzak bir yaklaşımdır.

Ayrıca Alanya Belediyesi’nin borçlarına karşılık parseli devralması söz konusu olan 
SGK’nın sağlık hizmeti verme görevi yoktur. SGK bu arsayı aldıktan sonra muhtemelen 
satışa çıkaracaktır. Satın alan kişi ya da şirketin Antalya il ve Alanya ilçe sınırları 
içerisinde özel hastane kotası dolu olduğundan parselde hastane ruhsatı alması mümkün 
olmayacaktır. Bu açıdan da parselin sağlık amaçlı kullanımı mümkün olamayacaktır.

Halen yürürlükte olan M ekânsal Planlar Yapım Yönetm eliği’nin “İmar Planı
Değişiklikleri” başlıkh 26. M addesinin birinci bendinde “İm ar planı desisik îm : plan ana
kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak
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A N T A L Y A

Alanya İlçesi M ahmutiar M ahallesi 890 ada bir parselin sağlık tesis alanından özel sağlık 
tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının, 12.03.2021 
Tarihli Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminin 21. M addesinde görüşülerek oy 
çokluğu ile kabul edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

Mahmutiar M ahallesi nüfusu TÜİK 2020 yıh nüfus verilerine göre 43.670 kişi olup, yaz 
döneminde gerek otellerde konaklayanlar, gerekse yazlıkçı nüfusuyla birlikte iki katma 
ulaşmaktadır. M ahmutiar M ahallesi kışlık nüfus itibariyle tek başına neredeyse Antalya 
ilçelerinden yarısından daha büyüktür.

Mahmutiar M ahallesi ile hemen hemen aynı nüfusa sahip, Finike, Korkuteli, Gazipaşa,
Kemer gibi ilçelerde ve hatta çok daha az nüfusa sahip Elmalı, Akseki, Gündoğmuş gibi 
ilçelerde devlet hastanesi m evcut iken Mahmutiar M ahallesi’ndeki sağlık hizmetleri 
sadece bir adet sağlık ocağıyla yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle yazın yaklaşık 6 
ay boyunca süren nüfus yoğunluğu da düşünüldüğünde mahalledeki sağlık hizmetleri 
yetersiz kalmakta, ilçe merkezindeki eğitim araştırma hastanesinin yükü de artmaktadır.
Oysa M ahmutiar mahalle merkezinde bir devlet hastanesi yapılması ya da en azından 
Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine bağlı poliklinik servislerinin açılması 
durumunda hem M ahmutiar M ahallesi sağlık standartları yükseltilmiş olacak, hem de 
A lanya’daki hastanelerin yükü azalmış olacaktır.

Belediye meclisinizce onaylanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine 
konu 890 ada 1 no’lu taşınmaz, gerek yüz ölçümsel olarak, gerekse mülkiyetinin de 
kamuda bulunması nedeniyle M ahmutiar Mahallesi açısından sağlık hizmetlerinin en 
düşük maliyetle en yüksek faydanın sağlanabileceği bir konumdadır. Hal böyle iken İl 
Sağlık M üdürlüğü’nün söz konusu plan değişikliğinin yapılmasında sakınca olmadığına 
dair görüş beyan etmesi ve kamusal sağlık tesis alanının özel sağlık tesis alanma 
dönüştürülmesi kamu yararından uzak bir yaklaşımdır.

Ayrıca Alanya Belediyesi’nin borçlarına karşılık parseli devralması sÖz konusu olan 
SGK’nın sağhk hizmeti verme görevi yoktur. SGK bu arsayı aldıktan sonra muhtemelen 
satışa çıkaracaktır. Satın alan kişi ya da şirketin Antalya il ve Alanya ilçe sınırları 
içerisinde özel hastane kotası dolu olduğundan parselde hastane ruhsatı alması mümkün 
olmayacaktır. Bu açıdan da parselin sağlık amaçlı kullanımı mümkün olamayacaktır.

B Ü Y Ü K Ş E H ÎR  B E L E D İY E  B A Ş K A N L IĞ I ’N A  x < w v ^
(B üyükşeh ir B eled iye M eclisine)

Halen yürürlükte olan M ekânsal Planlar Yapım YÖnetmeliği’nin “İmar Planı
Değişiklikleri” başlıklı 26. M addesinin birinci bendinde “İm ar planı desisiklisi: plan ana
kararlarını, süreklilisini. bütünlüeünü, sosval ve teknik aîtvapı dengesini bozmayacak



nitelikte, kamu varan amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır. ” Hükmü
bulunmaktadır.

Mahmutlar M ahallesi’ndeki m evcut sağlık sistemi nüfusa ve ihtiyaçlara oranla yetersiz 
olup, mahalle içerisinde kamusal sağlık alanına ihtiyaç vardır. Bu açıdan il sağlık 
müdürlüğünden alman görüş tutarsızdır. Ayrıca yönetmeliğin yukarıda ifade edilen 
maddesi gereği plan değişikliği kamu yararı amaçlı olmalı, teknik ve bilimsel gerekçelere 
dayanmalıdır. Halen askıda olan plana ait açıklama raporunda plan değişikliğinin 
gerekçesi olarak belediye ile SGK arasında yapılan anlaşma gösterilmektedir Söz konusu 
gerekçe kam u yararı içermediği gibi, bilimsel ve nesnel verilere dayanmamaktadır.

Tüm bu gerekçelerle halen askıda olan kamusal sağlık alanının özel sağlık alanına 
dönüştürülmesine yönelik olarak Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar M ahallesi 890 
Ada 1 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım im ar planına yasal yollarım saklı 
kalmak üzere itiraz ediyorum.

Gereğini arz ederim.
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ANTALYA

Alanya İlçesi M ahm utlar M ahallesi 890 ada bir parselin sağlık tesis alanından özel sağlık 
tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının, 12.03.2021 
Tarihli Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminin 21. Maddesinde görüşülerek oy 
çokluğu ile kabul edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

M ahmutlar M ahallesi nüfusu TÜÎK 2020 yılı nüfus verilerine göre 43.670 kişi olup, yaz 
döneminde gerek otellerde konaklayanlar, gerekse yazlıkçı nüfusuyla birlikte iki katına 
ulaşmaktadır. M ahm utlar M ahallesi kışlık nüfus itibariyle tek başına neredeyse Antalya 
ilçelerinden yansından daha büyüktür.

M ahmutlar M ahallesi ile hemen hemen aynı nüfusa sahip, Finike, Korkuteli, Gazipaşa,
Kemer gibi ilçelerde ve hatta çok daha az nüfusa sahip Elmalı, Akseki, Gündoğmuş gibi 
ilçelerde devlet hastanesi m evcut iken M ahmutlar M ahallesi’ndeki sağlık hizmetleri 
sadece bir adet sağlık ocağıyla yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle yazın yaklaşık 6 
ay boyunca süren nüftıs yoğunluğu da düşünüldüpnde mahalledeki sağlık hizmetleri 
yetersiz kalmakta, ilçe merkezindeki eğitim araştırma hastanesinin yükü de artmaktadır.
Oysa M ahmutlar mahalle merkezinde bir devlet hastanesi yapılması ya da en azından 
Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine bağlı poliklinik servislerinin açılması 
durumunda hem M ahmutlar M ahallesi sağlık standartları yükseltilmiş olacak, hem de 
A lanya’daki hastanelerin yükü azalmış olacaktır.

Belediye meclisinizce onaylanmış olan 1/5000 ölçekli nazım im ar plam değişikliğine 
konu 890 ada 1 no’lu taşınmaz, gerek yüz ölçümsel olarak, gerekse mülkiyetinin de 
kamuda bulunması nedeniyle M ahmutlar Mahallesi açısından sağlık hizmetlerinin en 
düşük maliyetle en yüksek faydanın sağlanabileceği bir konumdadır. Hal böyle iken İl 
Sağhk M üdüriüğü’nün söz konusu plan değişikliğinin yapılmasında sakınca olmadığına 
dair görüş beyan etmesi ve kamusal sağlık tesis alanının özel sağlık tesis alanına 
dönüştürülmesi kam u yararından uzak bir yaklaşımdır.

Ayrıca Alanya Belediyesi’nin borçlarına karşılık parseli devralması söz konusu olan 
SGK’nın sağlık hizmeti verme görevi yoktur. SGK bu arsayı aldıktan sonra muhtemelen 
satışa çıkaracaktır. Satın alan kişi ya da şirketin Antalya il ve Alanya ilçe sınıriarı 
içerisinde özel hastane kotası dolu olduğundan parselde hastane ruhsatı alması mümkün 
olmayacaktır. Bu açıdan da parselin sağhk amaçlı kullanımı mümkün olamayacaktır.

B Ü Y Û K Ş E H İR  B E L E D İY E  B A Ş K A N L IĞ I ’N A
(B ü y ü k şeh ir B eled iye M eclisine)

Halen yürüriükte olan M ekânsal Planlar Yapım Y önetm eliği’nin ‘im a r Planı
Değişiklikleri” başlıklı 26. M addesinin birinci bendinde “îm ar planı desisiklim: plan ann
kararlarım, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı denç^esini bozmavar.nk



Mahmutlar M ahallesi’ndeki mevcut sağlık sistemi nüfusa ve ihtiyaçlara oranla yetersiz 
olup, mahalle içerisinde kamusal sağlık alanına ihtiyaç vardır. Bu açıdan il sağlık 
m üdürlüpnden  alman görüş tutarsızdır. Ayrıca yönetmeliğin yukarıda ifade edilen 
maddesi gereği plan değişikliği kamu yararı amaçh olmalı, teknik ve bilimsel gerekçelere 
dayanmalıdır. Halen askıda olan plana ait açıklama raporunda plan değişikliğinin 
gerekçesi olarak belediye ile SGK arasmda yapılan anlaşma gösterilmektedir Söz konusu 
gerekçe kam u yaran  içermediği gibi, bilimsel ve nesnel verilere dayanmamaktadır.

Tüm bu gerekçelerle halen askıda olan kamusal sağlık alanının özel sağlık alanına 
dönüştürülmesine yönelik olarak Antalya îlı, Alanya İlçesi, Mahmutlar M ahallesi 890 
Ada 1 parsel için hazırlanm ış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal yollarım saklı 

kalmak üzere itiraz ediyorum.

nitelikte, kamu varan  amaçlı, teknik ve nesnel g erekçelere dayanılarak yapılır. I Hukmu

bulunmaktadır.

Gereğini arz ederim.
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Alanya İlçesi M ahm utlar M ahallesi 890 ada bir parselin sağlık tesis alanından özel sağlık 
tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının, 12.03.2021 
Tarihli Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminin 21. M addesinde görüşülerek oy 
çokluğu ile kabul edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

Mahmutlar M ahallesi nüfusu TÜÎK 2020 yılı nüfus verilerine göre 43.670 kişi olup, yaz 
döneminde gerek otellerde konaklayanlar, gerekse yazlıkçı nüfusuyla birlikte iki katma 
ulaşmaktadır. M ahm utlar M ahallesi kışlık nüfus itibariyle tek başına neredeyse Antalya 
ilçelerinden yarısından daha büyüktür.

Mahmutlar M ahallesi ile hemen hemen aynı nüfusa sahip, Finike, Korkuteli, Gazipaşa, 
Kemer gibi ilçelerde ve hatta çok daha az nüfusa sahip Elmalı, Akseki, Gündoğmuş gibi 
ilçelerde devlet hastanesi mevcut iken M ahmutlar M ahallesi’ndeki sağlık hizmetleri 
sadece bir adet sağlık ocağıyla yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle yazın yaklaşık 6 
ay boyunca süren nüfus yoğunluğu da düşünüldüğünde mahalledeki sağlık hizmetleri 
yetersiz kalmakta, ilçe merkezindeki eğitim araştırma hastanesinin yükü de artmaktadır. 
Oysa M ahmutlar mahalle merkezinde bir devlet hastanesi yapılması ya da en azından 
Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine bağlı poliklinik servislerinin açılması 
durumunda hem M ahm utlar M ahallesi sağlık standartlan yükseltilmiş olacak, hem de 
Alanya’daki hastanelerin yükü azalmış olacaktır.

Belediye meciisinizce onaylanmış olan 1/5000 ölçekli nazım im ar planı değişikliğine 
konu 890 ada 1 n o ’Iu taşınmaz, gerek yüz ölçümsel olarak, gerekse mülkiyetinin de 
kamuda bulunması nedeniyle M ahmutlar M ahallesi açısından sağlık hizmetlerinin en 
düşük maliyetle en yüksek faydanın sağlanabileceği bir konumdadır. Hal böyle iken İl 
Sağlık M üdürlüğü’nün söz konusu plan değişikliğinin yapılmasında sakınca olmadığına 
dair görüş beyan etmesi ve kamusal sağlık tesis alanının özel sağlık tesis alanına 
dönüştürülmesi kam u yararından uzak bir yaklaşımdır.

Ayrıca Alanya Belediyesi’nin borçlarına karşılık parseli devralması söz konusu olan 
SGK’nın sağlık hizmeti verme görevi yoktur. SGK bu arsayı aldıktan sonra muhtemelen 
satışa çıkaracaktır. Satın alan kişi ya da şirketin Antalya il ve Alanya ilçe sınırları 
içerisinde özel hastane kotası dolu olduğundan parselde hastane ruhsatı alması mümkün 
olmayacaktır. Bu açıdan da parselin sağlık amaçlı kullanımı mümkün olamayacaktır.

B Ü Y Ü K Ş E H İR  B E L E D İY E  B A Ş K A N L IĞ I’N A
(B ü y ü k şeh ir B eled iye M eclisine)

Halen yürürlükte olan M ekânsal Planlar Yapım Yönetm eliği’nin “İmar Planı
Değişiklikleri” başlıklı 26. M addesinin birinci bendinde “İm ar planı deşişik lm ; plan ana
kararlarını, sürekliliğini, bütünlüsünü, sosval ve teknik altyapı denşesini bozmayacak
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M ahmutlar M ahallesi’ndeki mevcut sağlık sistemi nüfusa ve ihtiyaçlara oranla yetersiz 
olup, mahalle içerisinde kamusal sağlık alanına ihtiyaç vardır. Bu açıdan il sağhk 
müdürlüğünden ahnan görüş tutarsızdır. Ayrıca yönetmeliğin yukarıda ifade edilen 
maddesi gereği plan değişikliği kam u yararı amaçlı olmalı, teknik ve bilimsel gerekçelere 
dayanmalıdır. Halen askıda olan plana ait açıklama raporunda plan değişikliğinin 
gerekçesi olarak belediye ile SGK arasmda yapılan anlaşma gösterilmektedir Söz konusu 
gerekçe kamu yararı içermediği gibi, bilimsel ve nesnel verilere dayanmamaktadır.

Tüm bu gerekçelerle halen askıda olan kamusal sağlık alanının özel sağhk alanına 
dönüştürülmesine yönelik olarak Antalya İli, Alanya İlçesi, M ahmutlar Mahallesi 890 
Ada 1 parsel için hazırlanm ış olan 1/5000 ölçekli nazım im ar planına yasal yollarım saklı 

kalmak üzere itiraz ediyorum.

nitelikte, kamu varan amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.— Hükmü

bulunmaktadır.

Gereğini arz ederim.
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Alanya İlçesi M ahm utlar M ahallesi 890 ada bir parselin sağlık tesis alanından özel sağlık 
tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım im ar plammn, 12.03.2021 
Tarihli Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminin 21. M addesinde görüşülerek oy 
çokluğu ile kabul edildiğim öğrenmiş bulunmaktayım.

Mahmutlar M ahallesi nüfusu TÜÎK 2020 yılı nüfus verilerine göre 43.670 kişi olup, yaz 
döneminde gerek otellerde konaklayanlar, gerekse yazlıkçı nüfusuyla birlikte iki katma 
ulaşmaktadır. M ahm utlar M ahallesi kışlık nüfus itibariyle tek başına neredeyse Antalya 
ilçelerinden yansından daha büyüktür.

Mahmutlar M ahallesi ile hemen hemen aynı nüfusa sahip, Finike, Korkuteli, Gazipaşa, 
Kemer gibi ilçelerde ve hatta çok daha az nüfusa sahip Elmalı, Akseki, Gündoğmuş gibi 
ilçelerde devlet hastanesi mevcut iken M ahmutlar M ahallesi’ndeki sağlık hizmetleri 
sadece bir adet sağlık ocağıyla jâirütülmeye çahşılmaktadır. Bu nedenle yazın yaklaşık 6 
ay boyunca süren nüfus yoğunluğu da düşünüldüğünde mahalledeki sağlık hizmetleri 
yetersiz kalmakta, ilçe merkezindeki eğitim araştırma hastanesinin yükü de artmaktadır. 
Oysa M ahmutlar mahalle merkezinde bir devlet hastanesi yapılması ya da en azından 
Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine bağlı poliklinik servislerinin açılması 
durumunda hem  M ahmutlar M ahallesi sağlık standartları yükseltilmiş olacak, hem de 
Alanya’daki hastanelerin yükü azalmış olacaktır.

Belediye meclisinizce onaylanmış olan 1/5000 ölçekli nazım im ar planı değişikliğine 
konu 890 ada 1 n o ’lu taşınmaz, gerek yüz ölçümsel olarak, gerekse mülkiyetinin de 
kamuda bulunması nedeniyle M ahmutlar M ahallesi açısından sağlık hizmetlerinin en 
düşük maliyetle en yüksek faydanın sağlanabileceği bir konumdadır. Hal böyle iken İl 
Sağlık M üdürlüğü’nün söz konusu plan değişikliğinin yapılmasında sakınca olmadığına 
dair görüş beyan etmesi ve kamusal sağlık tesis alanının özel sağlık tesis alanına 
dönüştürülmesi kam u yararından uzak bir yaklaşımdır.

Ayrıca Alanya Belediyesi’nin borçlarına karşılık parseli devralması söz konusu olan 
SGK’nın sağlık hizmeti verme görevi yoktur. SGK bu arsayı aldıktan sonra muhtemelen 
satışa çıkaracaktır. Satın alan kişi ya da şirketin Antalya il ve Alanya ilçe smırlan 
içerisinde özel hastane kotası dolu olduğundan parselde hastane ruhsatı alması mümkün 
olmayacaktır. Bu açıdan da parselin sağlık amaçlı kullanımı mümkün olamayacaktır.

B Ü Y Ü K Ş E H İR  B E L E D İY E  B A Ş K A N L IĞ I’N A
(B üyükşeh ir B eled iye  M eclisine)

Halen yürürlükte olan M ekânsal Planlar Yapım Yönetm eliği’nin “İmar Planı
Değişiklikleri başlıklı 26. Maddesinin birinci bendinde “İm ar planı değişiklisi: plan ana
kararlarını, süreklilişıni, bütünlüşünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak
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nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel 2erekceîere davamîarak yapılır. ” Hükmü 
bulunmaktadır.

Mahmutlar M ahallesi’ndeki mevcut sağlık sistemi nüfusa ve ihtiyaçlara oranla yetersiz 
olup, mahalle içerisinde kamusal sağlık alanına ihtiyaç vardır. Bu açıdan il sağlık 
müdürlüğünden alınan görüş tutarsızdır. Ayrıca yönetmeliğin yukarıda ifade edilen 
maddesi gereği plan değişikliği kamu yararı amaçlı olmalı, teknik ve bilimsel gerekçelere 
dayanmalıdır. Halen askıda olan plana ait açıklama raporunda plan değişikliğinin 
gerekçesi olarak belediye ile SGK arasında yapılan anlaşma gösterilmektedir Söz konusu 
gerekçe kamu yararı içermediği gibi, bilimsel ve nesnel verilere dayanmamaktadır.

Tüm bu gerekçelerle halen askıda olan kamusal sağlık alanının özel sağlık alanına 
dönüştürülmesine yönelik olarak Antalya İli, Alanya İlçesi, M ahmutlar Mahallesi 890 
Ada 1 parsel için hazırlanm ış olan 1/5000 ölçekli nazım im ar planına yasal yollarım saklı 
kalmak üzere itiraz ediyorum.

Gereğini arz ederim.
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ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ 
MAHM UTLAR MAH. 890 ADA 1 NUMARALI PARSEL 

NAZIM İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 
AÇIKLAM A RAPORU

L PLANLAMA ALANININ GENEL TANIM I

Nazım imar planı tadilat teklifi Antalya ili, Alanya ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, 
P28A03A numaralı 1/5000 ölçekli hâlihazır pafta sınırları içerisinde yer alan, tapuda 890 ada 1 
numaralı parseli kapsayan yaklaşık 11006,83 m^ büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır.

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Plan değişikliği Antalya ili, Alanya ilçesi, Mahmutlar Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı sınırları içerisinde yer alan tapuda 890 ada 1 numaralı parseli kapsamaktadır. 890 
ada 1 numaralı parsel onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ve onaylı 1/5000 ölçekli 
nazım imar planında sağlık tesis alanı olarak planlıdır. Söz konusu parsel mülkiyeti Alanya 
Belediyesi’ne aittir.

Parsel belediye ve sosyal güvenlik kurumu (SGK) arasında yapılan anlaşma gereği 
sosyal güvenlik kurumana devredilmek istenmektedir. Sosyal güvenlik kurumu tarafından 
Alanya Belediyesi’ne söz konusu alanın özel sağlık tesis alanına dönüştürülmesi kaydıyla 
devrin gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.

Sosyal güvenlik kurumunun talebi doğrultusunda sağlık tesis alanı olarak planlı 890 ada 
1 numaralı parselin özel sağlık tesis alanına dönüştürülmesi amacıyla plan değişikliği yapılması 
gerekliliği ortaya çıkmıştır.

r  I ^ _________________________ ___  Cumhunyet Man. KeyKubal Btv.

^ ^ tK ^ Y K U B A T
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3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIM I VE KADASTRAL DURUM

Plan değişikliğine konu 890 ada 1 numaralı parselde onaylı plana göre 3194/18. Madde
uygulaması yapılarak parsel kesinleşmiştir. Fiili durumda 890 ada 1 numaralı parsel içerisinde
muz bahçesi ve narenciye ağaçlan yer almaktadır. 890 ada 1 numaralı parsel 11006,83 m^ 
büyüklüğündedir.

4. PLANLAMA KARARLARI

890 ada 1 numaralı parsel onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında sağlık tesis alanı 
olarak planlıdır. Söz konusu parsel mülkiyeti Alanya Belediyesi’ne aittir. Parsel belediye ve 
sosyal güvenlik kurumu (SGK) arasında yapılan anlaşma gereği sosyal güvenlik kurumuna 
devredilmek istenmektedir. Sosyal güvenlik kurumu tarafından Alanya Belediyesi’ne söz 
konusu alanın özel sağlık tesis alanına dönüştürülmesi kaydıyla devrin gerçekleştirilebileceği 
belirtilmiştir. Sosyal güvenlik kurumunun talebi doğrultusunda sağlık tesis alanı olarak planlı 
890 ada 1 numaralı parselin özel sağlık tesis alanına dönüştürülmesi amacıyla plan değişikliği 
yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Plan değişikliğine konu 890 ada 1 numaralı parsel sağlık tesis alanı iken özel sağlık tesis 
alanı olarak plan değişikliği yapılmıştır. Plan hükümlerine ise “özel sağlık tesis alanında sağlık 
tesis alanları için belirtilen hükümler geçerlidir. Burada belirtilmeyen diğer hususlarda onaylı 
nazım imar planı plan hükümleri geçerlidir.” İbaresi eklenmiştir.

L » #  m  A  r r %  CufTThuriyet Mah, Keykübat Bv.^1» KİL y  K U B A T  No209/<AJ9nyaAna»ya

[l% Şehir Planlama & Mühendislik Sayfa 2
Tlc.Lid. Ştl W  keyfcuba^lartamâ.com
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Şekil 3. Plan Örneği
P lan ev i Ş eh irc ilik  
P lan lam a Ltd. Şti.
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