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ANTALYA ALANYA BELEDİYESİ
PARSEL N0:608 ADA 3 PARSEL (OBA)
PAFTA NO:19-N

MEVCUT PLAN

NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Açıklama Notu:Nazım imar planı tadilat teklifine konu 608 ada 3 parselin cephe aldığı Eski Gazipaşa Caddesi; kent içi ana trafik 
arterlerinden birisi olmasının yanı sıra, Alanya çevre yolu trafiğini dağıtıp, toplayan servis yolu niteliğindedir. Ayrıca bölge kamu 
yatırımlarının ve özel sektör yatırımlarının yoğun olarak bulunduğu bir bölgededir. Fiili durumda bölgede bulunan araçlar akaryakıt 
temini hâlihazırda Alanya Çevre yolu üzerindeki akaryakıt satış istasyonlarından sağlanmaktadır. Çevre yolunun kuzeyindeki mevcut 
ve potansiyel konut nüfusu, mevcut ve devam etmekte olan kamu ve özel sektör yatırımları ile oluşacak olan hareketli nüfus gibi 
kriterler birlikte değerlendirildiğindemevcut ve potansiyel akaryakıt ihtiyacının da çevre yolu üzerindeki istasyonlardan karşılanması 
söz konusu yolda trafik yoğunluğunu ve kaza riskini önemli ölçüde arttıracaktır. Bu gerekçeler doğrultusunda nazım imar planı tadilat 
teklifi ile onaylı planda zaten ticari fonksiyon yüklenmiş olan 608 ada 3 parseldeki plan kararının, benzer nitelikte akaryakıt ve LPG 
satış istasyonu olarak değiştirilmesi önerilmektedir.________________________________________________________ _________________

ÖLÇEK: 1/5000

ÖNERİ PLAN



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR ALANYA BELEDİYESİ OBA MAHALLESİ 
608 ADA 3 PARSEL NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1. ALANIN GENEL TANIMI:

Nazım imar Planı tadilat teklifine konu 608 ada 3 parsel Antalya İli Alanya İlçesi Oba Mahallesi sınırlan 
içerisinde Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde yer almaktadır. Eski Gazipaşa Caddesi D-400 Antalya Mersin 
devlet karayolu Alanya Sanayi kavşağındaki sapaktan başlamakta ve doğu yönde Alanya, Cikcüli, Oba ve 
Tosmur Mahalleler sınırlan içerisinden geçerek Alanya Belediyesi Tosmur hizmet binasının kuzeyindeki 
sapaktan tekrar D-400 .Antalya Mersin Devlet Karayoluna bağlanmaktadır. Caddenin toplam uzunluğu 
yaklaşık 2900 metredir.* Plan tadilatına konu taşınmazın; Alanya İlçesi ölçeğinde görünümü resim-1’de, 
Oba Mahallesi ölçeğinde görünümü resim-2’de, parsel ölçeğinde görünümü resim-3’de görülmektedir.

Resim-2: Planlama alanının Oba Mahallesi ölçeğinde görünümü
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3. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Nazım imar planı tadilatına konu bölge onaylı planlarda ticaret ve konut alanı olarak planlı iken, parsel 
malikinin talebi doğrultunda Alanya Belediye Meclisi’nin 10.04.2012 tarih ve 47 sayılı uygun kararıyla 
parselde tadilat gerçekleşmiştir. Yapılan nazım imar planı tadilatı ile 608 ada 3 parseldeki plan kararı 
akaryakıt ve LPG satış istasyonu olarak değiştirilmiştir. Bu kararın ardından yapı ruhsatı alınarak parsele 
halihazırdaki akaryakıt ve LPG satış istasyonu yapılarak faaliyete geçirilmiştir. Ancak bu süreçte Alanya 
Belediye Meclisi’nin ilgili kararı iptal istemiyle dava edilmiştir. Dava sonucunda Alanya belediye 
Meclisi’nin 10.04.2012 tarih ve 47 sayılı kararı Antalya 1. İdare mahkemesinin 2013/1184 karar sayılı 
kararıyla iptal edilmiştir.
Mahkemenin iptal gerekçesine dayanak oluşturan bilirkişi raporunda özetle plan açıklama raporunda plan 
değişikliğine ilişkin üst ölçekten bütüncül bir araştırma-inceleme ve değerlendirmenin yapılmadığı, üst 
ölçekte Alanya çevre yolunun kapasitesinin yetersiz olduğuna vurgu yapılmakla birlikte plan değişikliği 
sonrasında bölgenin ulaşım ilişkilerinin bu plan değişikliğinden nasıl etkileneceği üzerinde durulmadığı, 
yapılan tadilatta plan değişikliğini zorunlu kılacak bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelerin ortaya 
konulmadığı belirtilmiştir. Mahkeme kararında taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna belediye 
tarafından itiraz edilmediğinden raporun yeterli sayıldığı belirtilerek dava konusu işlemin yukarıdaki 
gerekçelerle iptaline karar verilmiştir.
Önerilen nazım imar planı tadilatıyla yukarıda özetlenen mahkeme iptal gerekçeleri doğrultusunda üst 
ölçekten itibaren bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelerin ortaya konulduğu, yapılmak istenen plan 
değişikliği ile bölgenin ulaşım sisteminin nasıl etkileneceğine ilişkin ayrıntılı analiz ve sentez çalışmaları 
yapılmıştır. Analiz çalışması aşamasında;
• Bölgede yer alan mevcut ve inşaat halindeki özel ve kamu sektörü yatırımları,
• Alanya çevre yolunun ve Eski Gazipaşa Caddesi’nin trafik yükü,
• Son 10 yıllık süreçte imar planı kararıyla yapılaşmaya açılan alanlar,
hususlarında bilgi toplanmış, imar planlarının öngörüleri ve gelişme alanları tespitleri yapılmıştır.
Yapılan çalışma esnasında 608 ada 3 parselin cephe aldığı Eski Gazipaşa Caddesi’nin trafik yükünün 
tespiti maksadıyla 20.08.2013 tarihinde sabah saat 07.00 ile akşam saat 23.00 saatleri arasında aşağıda 
isimleri verilen kavşaklarda bir gün müddetle araç sayımı yaptırılmıştır.
• Eski Gazipaşa Caddesi’ne bağlantı sağlayan Alanya Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı
• Oba Metro Market Kavşağı (Yeni yapılmakta olan bölge hastanesi Kavşağı),
• Oba Fabrika Caddesi Kavşağı
• Oba Portakal Caddesi Kavşağı
• Tosmur Eski Gazipaşa Caddesi Kavşağı (belediye hizmet binası karşısı)
Yukarıdaki tespitlere ilave olarak Google Earth uydu haritaları üzerinden bölgenin 2004-2012 yılları 
arasındaki gelişimi incelenmiş, ayrıca Alanya çevre yolu üzerinde yer alan tadilata konu parsele yakın 
konumdaki akaryakıt istasyonlarının günlük araç giriş çıkış sayıları yaklaşık olarak elde edilmiştir.

ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE ELDE EDİLEN VERİ VE TESPİTLER

Nazım plan tadilat talebine konu 608 ada 3 parselin cephe aldığı Eski Gazipaşa Caddesi, güzergâhı 
itibariyle Alanya Sanayi kavşağındaki sapaktan başlamakta, Alanya, Cikcilli, Oba ve Tosmur mahalle 
sınırları içerisinden geçerek Tosmur sapağından D-400 Antalya Mersin Devlet Karayolu Alanya çevre 
yolu geçişine bağlanmaktadır. Söz Konusu yolun Alanya, Oba ve Tosmur sınırları içerisinde kalan 
kısımlarında ilk imar planı 1984 yılında, Cikcilli sınırları içerinde kalan kısımda 2004 yılında yapılmıştır. 
Oba beldesindeki plan 2006 yılında, Tosmur Beldesi’ndeki plan ise 2011 yılında revize edilmiştir.
Bölgede üst ölçekli plan olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 15.04.2014 tarihinde onanalı 1/100.000 
ölçekli Antalya Burdur İsparta Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı mevcuttur. Bu planda, Alanya 
merkez nüfusu 900.000, Oba mahalle nüfusu 55.000, Cikcilli mahalle nüfusu 17.000 ve Tosmur mahalle 
nüfusu 13.000 kişi olarak belirlenmiştir. İlçe merkezi nüfusu dâhil edilmediği durumda dahi ilgili 
mahallelerin toplam nüfusu 85000 kişiye ulaşmaktadır. Ayrıca aynı planda bu nüfusa yaz nüfusunun dâhil 
olmadığı belirtilmektedir. Halen Cikcilli ve Tosmur mahalle yüzölçümlerinin ve planlı alanlarının küçük 
olması nedeniyle büyük oranda yapılaşmasını tamamladığı, Oba mahallesinin ise geniş yüzölçümü 
nedeniyle gelişme alanlarını içerdiği görülmektedir. Cikcilli, Oba ve Tosmur mahalleleri Alanya merkez 
mahalleleri ile bitişik konumda olup, kentin gelişme yönü bu mahallelere doğru olduğundan yoğun olarak 
yapılaşma talebi bulunmaktadır. Ayrıca gerek kamu yatırımları için, gerekse ticaret yatırımları için bu 
mahalleler tercih edilmektedir. Kentin gelişim yönünü gösterir analiz haritası resim 5’te görülmektedir.
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Resim-5: Kentin Gelişme Yönleri 
Oba Mahallesi gerek konumu gerekse yüzölçümü itibariyle kentin gelişme arteri üzerinde yer almaktadır. 
Bu gelişimin hızı Google Earth uydu görüntüsünden alman 2004 ve 2012 tarihli resimlerde net olarak 
görülebilmektedir.(resim-6)

Resim-6: Bölgenin 2004 ve 2012 yıllan arasındaki gelişimi



Alanyum AVM

METRO AVM

Vatan Bilgisayar 
Fiat Bölge Bayi

Bölge Hastanesi
Ağız Diş Sağbğı Hastanesi

Alanya, Cikcilli, Oba ve Tosmur yerleşimlerine ait imar planlarında Eski Gazipaşa Caddesi olarak 
nitelendirilen yol 15 metre genişliğinde planlanmış, kent içi birinci derece ana trafik arteri olarak 
öngörülmüştür. Eski Gazipaşa Caddesi birden fazla mahalleyi birbirine bağlaması ve Alanya çevre yoluna 
servis verme özellikleri nedeniyle sadece Oba Mahallesi’ne hizmet veren bir yol olmayıp, ilçe bütününe 
hizmet veren bir trafik yolu niteliğindedir. Mevcut ve sahildeki karayolu yapılmadan önce Alanya ilçesi 
ile Gazipaşa ilçesi arasmda kullanılan karayolu niteliğinde olup, adı bu fonksiyondan gelmektedir.
Cadde, Alanya çevre yoluna paralel olarak doğu yönde karayolunun yaklaşık 150 metre kuzeyinden aynı 
istikameti takip etmektedir. Yaklaşık 2924 metre (2.9 km) uzunluğundadır. Alanya İlçesi ile doğu 
yöndeki 3 adet mahalleyi (Cikcilli, Oba, Tosmur) birbirine bağlamaktadır. Bu özelliği itibariyle servis 
yolu niteliği taşıdığı ve karayolunun yükünü kısmen azalttığı görülmektedir. Ancak bu işlevi tam olarak 
yerine getirebilmesi için güzergâh boyunca yolun onaylı imar planlarında öngörüldüğü şekilde 15 metre 
olarak açılması gerekmektedir. Fiili durumda pek çok bölgede yolun 7-8 metrelik kısmı faal durumdadır. 
İmar planlan üzerinden ve arazide yapılan araştırma sonucunda mevcut Alanya Çevre yolunun kenarında 
servis yolu niteliğinde toplayıcı ve dağıtıcı yol bulunmadığından kuzey güney istikametindeki yolların 
karayolunu kısa mesafeli aralıklarla kestiği ve kavşaklar oluşmasına neden olduğu görülmüştür. Eski 
Gazipaşa caddesinin tam olarak açılması durumunda bu kavşakların büyük bir kısmı kapatılabilecek ve 
Alanya Çevre yoluna giriş çıkışlar kontrollü hale getirilebilecektir.
Yol güzergâhı üzerinde, Kipa ve Alanyum Alışveriş merkezleri, Metro ve Koçtaş market gibi ulusal 
ölçekli hizmet veren zincir mağazalar, Alanya ölçeğinde hizmet veren mobilya satış birimleri, toptan 
ticaret alanları, oto servisleri, dayanıklı tüketim mallan satış mağazalan ve Alanya Küçük Sanayi sitesinin 
bir kısmı gibi yapılar bulunmaktadır. Aynca Cikcilli Mahallesi’ndeki Özel Hamdullah Emin Paşa 
Üniversitesine, Oba Mahallesindeki Alaya şehir stadyumuna; Özel TED Alanya Kolejine, Özel 
Bahçeşehir Alanya Koleji’ne ve Başkent Üniversitesi Oba Semt Polikliniğine Eski Gazipaşa Caddesini 
kullanılarak ulaşılmaktadır.
Oba Mahallesi’nin gelişimine paralel olarak bir takım kamu ve özel sektör kuruluşlarının yatırım için 
Oba’da taşınmaz taleplerinin olduğu ya da bulunan taşınmazlarda yatırnna başlandığı bilinmektedir. Elde 
edilen verilere göre görüş istenen parselin yakınlarında halen Alanya Bölge hastanesi yatınmmın inşaat 
halinde devam ettiği, Alanya yataklı ağız ve diş sağlığı polikliniğinin yapım aşamasında olduğu, Alanya 
Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne yer tahsisinin sağlanmak üzere olduğu verilerine ulaşılmıştır. Aym bölgenin 
kuzeyinde yer alan TED kolejinde yaklaşık 400, Bahçeşehir kolejinde ise yaklaşık 800 öğrencinin eğitim 
aldığı bildirilmiştir. Aynca Jandarma hizmet binası, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi binası gibi büyük 
Ölçekli kamu yatınmlan için bölgeden yer arandığı bilgilerine ulaşılmıştır. Eski Gazipaşa Caddesinin 
servis sağladığı kamu ve özel sektöre ait büyük ölçekli tesisler ile çevre yolu üzerindeki mevcut akaryakıt 
istasyonlarının ve 608 ada 3 parselin cadde üzerindeki konumu resim-7’de görülmektedir.

O  Mevcut Akaryakıt ve LPG İstasyonları 
NOTÎ Uydu görüntüsü üzerinde gösteri
len ticari birimler liıısal ölçekte faaliyet 
gösteren firmaların kollan o tp  Alanya 
bölgesine hizmet veren birimlerdr. 
Burada gösterilmeyen ancak büyı'* 
ölçekte bölgesel bazt birçok ticari işlet
mede (mobtya, gadaJ giyim vb) yine bu 
bölgede yer seçmiştir.

Resim-7: Bölge yakınlarındaki kamu ve özel sektöre ait yatınmlar ve mevcut akaryakıt istasyonlan
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Bölgenin ticari ve kamusal olarak hareketli olması nedeniyle mekânsal anlamda en önemli sorunu olarak 
mevcut çevre yolunun yetersizliği öne çıkmaktadır. Yapılan ve yapımı düşünülen kamu yatınmlan ile 
bölgedeki araç trafiğinin mevcuda oranla 2-3 kat artacağı somut olarak ortadadır. Bu maksatla Oba 
Belediyesi hastane yatırımı sonrasında planında revizyon yapmış ve hastanenin oluşturacağı ilave trafik 
yükü hesaplanarak ulaşım şeması yeniden kurgulanmıştır.
Eski Gazipaşa Caddesinin araç yükünün tespitine yönelik yol üzerindeki başlıca dört adet kavşak 
noktasında araç sayımı yapılmıştır. Yapılan sayımlarda caddeye Alanya Küçük sanayi ve Oba Metro 
market kavşağından yoğun bir şekilde giriş çıkış olduğu, toplamda ise 5885 aracın söz konusu caddeyi 
servis maksatlı kullandığı tespit edilmiştir. Rakamlardan caddenin kent içi bir sokak olmadığı bölgesel bir 
trafik arteri olduğu sonucuna varılmıştır. Konuya ilişkin yapılan araç sayımının dökümleri aşağıdaki 
tabloda, sayım yapılan kavşak noktalan ise resim-8’te görülmektedir.
Alanya çevre yolunda yer alan akaryakıt istasyonlarıyla yapılan görüşmeler ve alman bilgilerde 
istasyonlara günlük ortalama 500-1000 arasında aracın girip çıktığı bilgisine ulaşılmıştır.

Kavşaklarda Yapılan Araç Sayımlan
Sayım Yapılan Kavşak Noktalan Araç Sayılan (Sabah 7.00-Akşam 23.00)
Kavşak-1 (Tosmur Eski Gazipaşa Caddesi Kavşağı) 850
Kavşak-2 (Oba Portakal Caddesi Kavşağı) 635
Kavşak-3 (Oba Metro Market Kavşağı) 2350
Kavşak-4 (Alanya K. sanayi Kavşağı)) 1675
Kavşak-5 (Oba Fabrika Caddesi Kavşağı) 375
Toplam 5885

Resim-8: Eski Gazipaşa Caddesi ile D-400 Karayolu Arasında Bağlantı Sağlayan Araç Sayımına Konu 
Kavşak Noktalan {Kırmızı nokta: 608 ada 3 parsel)

ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ-SENTEZ
© Analiz sonuçlanna göre tadilat teklifine konu 608 ada 3 numaralı parselin cephe aldığı Eski Gazipaşa 
Caddesi ticaret işlevinin yoğunluğunun yam sıra, ulusal ölçekli özel sektör ve kamu sektörü yatmmlanna 
konu olan bir bölgedir.
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• Cadde bu özelliği nedeniyle sadece Oba Mahallesi’ne değil, Alanya İlçesinin yanı sıra Tosmur ve 
Cikcilli mahallelerine hitap eden kentsel ölçekli bir yol niteliğindedir. Ayrıca çevre yolunun yaklaşık 150 
metre kuzeyinde olması ve aynı istikameti takip etmesi nedeniyle çevre yolunda eksikliği hissedilen 
toplayıcı ve dağıtıcı servis yolu işlevi görmektedir.
• Bölge uydu resimlerinden de görüldüğü üzere gelişim süreci içerisinde olup, nüfus yoğunluğu hızlı bir 
şekilde bu bölgeye doğru kaymaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında yapılan 2025 yılı 
projeksiyonlarında Oba, Cikcilli ve Tosmur nüfusunun 85000 kişiye çıkacağı belirlenmiş olup, bu nüfusa 
yaz nüfusu dâhil edilmemiştir. Tüm mahallelerde alt ölçekli planlama çalışmaları tamamlanmış olup, 
konut, ticaret ve kamu yatırımı amaçlı inşaat faaliyetleri hızlı bir şekilde sürmektedir.
• Eski Gazipaşa Caddesi’ndeki belli başlı kavşaklarda yapılan araç sayımlarında caddeyi günlük 
ortalama 5885 aracın kullandığı verisine ulaşılmıştır. Özellikle bölge hastanesi yatırımının 
tamamlanmasıyla bu sayının büyük oranda artması beklenmektedir.
• Mevcut çevre yolu fiili durumu itibariyle çevre yolu özelliğini kaybetmiş durumdadır. Transit yol 
özelliğini kaybeden caddede pek çok ışıklı ve ışıksız kavşak mevcuttur. Çevre yolu üzerindeki mevcut 
akaryakıt istasyonlarının tamamı köşe başı parsel niteliğinde olduğundan istasyonlara araç giriş çıkışı 
esnasında trafik güvenliği riski oluşmaktadır. Yol üzerindeki akaryakıt istasyonlarından her birine günlük 
ortalama 750 araç girişi olmaktadır. Araç girişinin artması beraberinde kaza riskini arttıracaktır.

4. PLANLAMA KARARLARI
608 ada 3 parselde yapılan nazım imar planı tadilatıyla onaylı planda konut altı ticaret alanı olan plan 
kararının akaryakıt ve LPG satış istasyonu olarak değiştirilmesi önerilmektedir. Nazım imar planı 
tadilatına konu alanda;
• Tadilat teklifine konu parselde onaylı plan ile ticaret fonksiyonu belirlenmiş olduğundan plan tadilat 
teklifi ile öngörülen akaryakıt ve LPG fonksiyonu da ticari kullanım içerdiğinden plan bütünlüğünü 
bozmamaktadır. Ayrıca normal katların konut kullanım kararının iptal edilmesi nedeniyle onaylı plan ile 
öngörülen projeksiyon nüfusu azalmakta, kişi başına düşen sosyal donatı ve yeşil alan dağılımları 
artmaktadır.
• Parsel ön cephe hattı orta noktası ile aynı yöndeki en yakın kavşak orta noktası arasındaki mesafe her 
iki yönde de yaklaşık 120 metredir. Parsel cephesi yaklaşık 43 metre, alanı ise 2002 m2,dir. Bu açılardan 
akaryakıt istasyonu yapım şartlarını sağlamaktadır.
• Akaryakıt ve LPG istasyonu yapım ve işletmesine dair uygulanmakta olan TS 11939 standardında bir 
LPG tankının en yakınındaki bina ya da karayolu ile arasında olması gereken emniyet mesafesi 0,5-3 m3 
arasındaki kapasiteye sahip yer altı tankları için 3 metre, 3,1-10 m3 kapasiteye sahip yer altı tankları için 5 
metre, 10,1-40 m3 kapasiteye sahip tanklar için 10 metre, hastane okul, park, cami gibi önemli bina ve 
tesisler içinse 40 metre olarak belirlenmiştir. Tesiste kullanılacak tank kapasitesinin 10 m3 olacağı 
yatırımcı tarafından ifade edilmekte olup TS 11939 standardında belirlenen koşullar sağlanmaktadır. Bu 
hususlar 608 ada 3 parsel için hazırlanan plan tadilatında plan hükmü olarak belirlenmiştir. Tesis bu 
şartlan sağlamakta olup, konunun denetimi lisans aşamasında Eneıji Piyasası Düzenleme Kumlu ve Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından yapılacaktır.

SONUÇ
Nazım imar planı tadilat teklifine konu 608 ada 3 parselin cephe aldığı Eski Gazipaşa Caddesi; kent içi 
ana trafik arterlerinden birisi olmasının yanı sıra, Alanya çevre yolu trafiğini dağıtıp, toplayan servis yolu 
niteliğindedir. Bölgedeki mevcut yapı ve tesisler ile yatırımı devam eden tesislerin getireceği ilave trafik 
yükü dikkate alındığında Alanya çevre yolunun zaten yetersiz olan kapasitesinin çok üstünde bir araç 
trafiğine konu olacağı açıktır. Söz konusu araçların akaryakıt temini hâlihazırda Alanya Çevre yolu 
üzerindeki akaryakıt satış istasyonlarından sağlanmaktadır. Çevre yolunun kuzeyindeki mevcut ve 
potansiyel konut nüfusu, mevcut ve devam etmekte olan kamu ve özel sektör yatırımları ile oluşacak olan 
hareketli nüfus gibi kriterler birlikte değerlendirildiğinde mevcut ve potansiyel akaryakıt ihtiyacının da 
çevre yolu üzerindeki istasyonlardan karşılanması söz konusu yolda trafik yoğunluğunu ve kaza riskini 
önemli ölçüde arttıracaktır.
Bu gerekçeler doğrultusunda nazım imar planı tadilat teklifi ile onaylı planda zaten ticari fonksiyon 
yüklenmiş olan 608 ada 3 parseldeki plan kararının, benzer nitelikte akaryakıt ve LPG satış istasyonu 
olarak değiştirilmesi önerilmektedir. Mevcut ve öneri imar planları resim 9’da görülmektedir.
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