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KARARIN KONUSU: Kemer Beycik Malı. 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı ile ilgili İmar
Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

M E C L İS  K A R A R I

Gündemin 4. maddesinde yer alan Kemer Beycik Malı. 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı ile 
ilgili İmar Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Başkanlık Makamına Akman Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. adına 
vekaleten Osman YANIÇOĞLU tarafından verilen 17/07/2018 tarih ve 11037 kayıt sayılı dilekçe ile 
Belediyemiz sınırlan içerisinde Beycik Mahallesinde bulunan 326, 327 ve 342 parsel numaralı 
taşınmazlar üzerinde yapılmak istenen 1/1000 ölçekli Mevzii Uygulama İmar Planı teklifinin gereğinin 
yapılması talep edilmiş ve konu 01/08/2018 tarih ve 53 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna sevk 
edilmiştir.

Meclis Kararı ile imar Komisyonuna sevk edilen ve Antalya Biiyiikşehir Belediye Meclisinin 
08.05 2018 tarih ve 515 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olan “Antalya İli Kemer ilçesi Beycik 
Mahallesi 326. 327, 342 Nolıı parseller ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” na göre hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili 29/08/2018 tarihinde toplanan İmar Komisyonunca 
yapılan incelemeler neticesinde; "Antalya İli Kemer İlçesi Beycik Mahallesi 326, 327, 342 Kolu 
parseller ve Çevresi l/l ()()() ölçekli Uygulama İmar Planında plan onama sının içerisinde toplam 
31.158,93 ur alan planlandığı, hu alanın yaklaşık 21.000,00 ırr'sinin E-0.50 Yençok:2 kat Özel Sağlık 
Tesis Alanı. 3.583,00 ıır'sinin Park Alanı, 1.363,00 m2'sinin Orman Alanı, kalan kısmının ise Taşıt Yolu 
ve Otopark Alanı olarak planlandığı görülmüştür. Söz konusu Antalya İli Kemer İlçesi Beycik Mahallesi 
326, 327, 342 Kolu parseller ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı’ mn, Antalya Biiyiikşehir 
Belediye Meclisi' nin 08,05.2018 tarih ve 515 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olan “Antalya İli 
Kemer İlçesi Beycik Mahallesi 326, 327, 342 nolıı parseller ve çevresi 1/5000 ölçekli Kazım imar 
Planı ” na ve ilgili mevzuata uygun olduğuna " imar komisyonunca karar verilmiştir.

Konu ile ilgili yapılan görüşmeler sonucunda; Kemer Beycik Mah. 1/1000 ölçekli Mevzii İmar 
Planı ile ilgili düzenlenen 29/08/2018 tarihli İmar Komisyonu raporunun uygun olduğuna ve 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 18/c maddesine istinaden “Antalya İli Kemer İlçesi Beycik Mahallesi 326, 327, 
342 Nolıı parseller ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının” onaylanmasına, ayrıca 5216 
sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi kapsamında kararın Antalya Biiyiikşehir 
Belediyesine gönderilmesine, Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Mustafa GÜL, Belediye Meclis 
Üyeleri Ahmet CAN, Mustafa BİLİCİ, Semih TOP, Recep YILMAZ, Sedat AKAN, Özcan ÇELİKTAŞ, 
Ahmet Ali GÜVEN, Cumali AFŞİN, Halit ÇİLİNGİR, Ramazan ASLANCAN’m kabul oyuna karşılık, 
Belediye Meclis Üyelerinden Emine CANİK ve Yunus NERGİZ'in Red oyu kullanması sonucu 
Belediye Meclisimizce OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
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ANTALYA İLİ KEMER İLÇESİ BEYCİK MAHALLESİ 
326,327 VE 342 NOLU PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Planlama alanı; Antalya ili, Kemer İlçesi, Beycik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan P24B-05A-1B ve 2A 
nolu paftada yer almaktadır. Parseller Beycik mahallesi merkezinin güneydoğusunda konumludur.

Uydu Görüntüsü, Halihazır Durum ve Kadastral Durum

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Planlama konusu alanın ülke ve bölge çapında hizmet verecek sağlık hizmeti almak isteyen turiste 
yönelik tedaviyi ve beraberindeki tatil sürecini kapsayacak faaliyetlerin yer alacağı sağlık turizmine 
yönelik Sağlık Tesisi Alanı olarak planlanması amaçlanmaktadır.

3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Planlama alanı; Beycik Mahallesi sınırları içerisinde köy merkezinin ~4km güneydoğusunda, Kemer- 
Antalya karayolunun ~3km kuzeybatısında konumludur. Söz konusu parseller dağlık bir konumda yer 
almaktadır. 326, 327 ve 342 nolu parseller içerisinde günübirlik kullanıma yönelik restaurant binası ve 
yapılar yer almaktadır.

4. KURUM GÖRÜŞLERİ

Planlama çalışmasına ilişkin imar planına esas kurum görüşleri;

ANTALYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ'nün 03.04.2017 gün ve E.753578-728 sayılı 
görüşünde, söz konusu parsellerin Kuru Marjinal Tarım Arazisi olup, tarım dışı amaçlı kullanımına izin 
verildiği tespit edilmiştir.
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'nün 23.11.2017 gün ve E.22226 sayılı görüşünde; söz konusu 
alanın 383 sayılı KHK hükümlerinin uygulandığı 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesine göre Bakanlar 
Kurulunca karar bağlanan ÖÇK Bölgeleri, 2863 sayılı kanuna göre ilan edilen doğal sit sınırları ve 3621 
sayılı kanuna tabi alanlar dışında kaldığı ve 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na esas olacak şekilde 
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ'nün 26.10.2017 gün ve 4770 
sayılı yazısında; söz konusu alanda uzmanlarca yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda imar 
planı çalışmasına esas alanların üzerinde yapılan yüzey incelemesinde herhangi bir taşınmaz kültür 
varlığına rastlanmadığı ve bu alanda ilan edilmiş herhangi bir sit alanı bulunmadığının tespit edildiği 
belirtildiğinden, anılan parsellerde imar planı çalışması yapılmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.

ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'nün 06.11.2017 gün ve E.3496 sayılı görüşünde; söz konusu 
taşınmazlara ilişkin yapılacak imar planı çalışmasında çevre ve insan sağlığı yönünde herhangi bir 
sakıncanın bulunmadığı belirtilmiştir.

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ'nün 27.10.217 tarih ve E.159116 sayılı görüşünde; söz konusu 
parsellerin bulunduğu alanda "Afete Maruz Bölge" tespit edilmediği belirtilmiştir.

ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞLANLIĞI DOĞU ANTALYA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'nün
15.11.2017 gün ve 53768 sayılı yazısında ilgili dilekçeye cevabının Kemer Kaymakamlığı Milli Emlak 
Müdürlüğü tarafında verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Kemer Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nün
21.11.2017 tarih ve 3944 sayılı görüşünde bölgede hazine adına bir mülkiyetin bulunmadığı 
belirtilmektedir.

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'nün 29.11.2017 tarih ve E.2534564 sayılı görüşünde; söz konusu 
kurum tarafından yapılan inceleme ve hazırlanan 13.11.2017 tarihli inceleme raporunda söz konusu 
parsellerden 327 nolu parselin orman sınırına giren kısmının terk edilmesi kaydı herhangi bir sakınca 
bulunmadığı belirtilmiştir.

BOTAŞ, Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığının 23.10.2017 tarih ve 43208 sayılı yazısında söz konusu 
parsellerde mevcut veya planlanan boru hattı ve tesis bulunmadığı belirtilmiştir.

KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'nün 20.10.217 tarih ve E.346911 sayılı görüşünde; söz konusu 
parsellere ilişkin yapılacak imar planı çalışmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmektedir.

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.'nın 22.11.2017 tarih ve 77539 sayılı görüşünde imar planı yapılmasında 
herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

TEİAŞ 19. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ'nün 18.10.2017 tarih ve E.37000 sayılı 
görüşünde; söz konusu sahaya isabet eden mevcut bir Enerji İletim Hattı ve Trafo Merkezinin 
bulunmadığı belirtilmiştir.

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün 30.10.2017 ve 39660 sayılı görüşünde; " ...inceleme sahası içerisinde; "Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği", "Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 
Yönetmelik", "İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynaklarının Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında 
Tebliğ" ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünün "Su Havzaları Koruma ve Kontrol 
Yönetmeliği"nde belirtilen hükümlere uyulmalıdır. "Akifer verimini negatif etkileyecek faaliyetler 
yapılmamalıdır. Kirlilik riskini taşıyacak hiçbir sıvı ve katı atık, alıcı ortamlara bırakılmamalıdır.
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Sızdırmazlık tam olarak sağlanmalıdır. Evsel nitelikli atıksuların sızdırmaz özellikli fosseptikte toplanarak 
vidanjör vasıtasıyla atıksu arıtma tesisine taşınmalıdır. Ayrıca katı atıklar için de gerekli tüm önlemlerin 
alınarak uygun şekilde bertaraf edilmesi, yeraltı suyu kaynaklarında kirlilik riski oluşturmaması 
sağlanmalıdır." Hususlarına ve mevzuat hükümlerine uyulması şartı ile söz konusu parsellerde imar planı 
çalışması yapılmasının herhangi bir sakıncası bulunmadığı..." belirtilmiştir.

DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'nün 17.10.217 tarih ve 714584 sayılı görüşünde; söz konusu parsellere 
ilişkin yapılacak imar planı çalışmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

EÜAŞ Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'nün 01.11.2017 tarih ve E.56804 sayılı görüşünde; konu 
imar planı yapılacak alanın işletme müdürlüğü uhdesindeki tesislerle ilişkisinin bulunmadığı belirtilmiştir.

Planlama alanına ilişkin yerleşime uygunluk haritası ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 
Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 28.11.2017 tarihinde onaylanmıştır.

5. PLANLAMA KARARLARI

Dlanlanama alanı Antalya ilinin önemli turizm bölgelerinde Kemer İlçesi'ne bağlı Beycik Mahallesinde 
konumludur. Beycik Mahallesi Kemer İlçesinin kuzeybatısında Antalya-Kumluca karayolunun kuzey 
kısmında dağlık bir bölgede yer almaktadır. Kemer ilçesi bölgenin önemli turizm tesisi alanlarının 
bulunduğu bir bölgedir. Özellikle 1987 yılında ilçenin turizm bölgesi ve gelişme alanı olarak ilanı ile kısa 
sürede içerisinde temel geçim kaynağı turizm haline gelmiş ve halen yatırımların devam ettiği bir 
bölgedir. Planlama alanının konumlu olduğu bölge deniz turizmi dışına 4 mevsim birçok alternatif turizm 
faaliyetinin ve konaklama tesisinin hizmet verdiği alanlardır.

Bu alternatif faaliyetlerden biriside ülkemizde gelişmekte olan Sağlık Turizmi'dir. Sağlık Turizmi; kısaca 
tedavi amacı ile yapılan seyahatlerdir. Başka bir ifadeyle, sağlık turizmi, fizik tedavi ve rehabilitasyon 
gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine 
olanak sağlayan alternatif turizm türüdür. Sağlık turizmi hastaların ve hasta ailelerinin rahatlığını 
sağlamak için tıbbi seçenekleri sunmayı hedeflemektedir.

Sağlık turizmine yönelik tesislerde teşhis, tedavi ve rehabilite edici faaliyetlerin yer aldığı, ileri yaş ve 
engelli bakım ve tedavi birimleri, sağlığı geliştirmeye yönelik hizmetler birimleri (spa, wellness, masaj, 
bitkisel tedavi), fizik tedavi, medikal ve alternatif tedavi amaçlı birimler yer alabilmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda 13.07.2017 tarih ve 30123 sayılı Resmi Gazete'de ULUSLARARASI SAĞLIK 
TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik 
kapsamında da Sağlık Turizmi "...Sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet 
eden gerçek kişilerin aldıkları her türlü sağlık hizmeti ile bunlarla ilgili destek hizmetleri..." olarak 
tanımlanmaktadır. Sağlık Turizmi Tesisi ise bu yönetmelikteki kriterlere uygun olarak teşhis, tedavi ve 
rehabilite edici sağlık hizmetlerinin sunulduğu tesisler olarak tanımlanmaktadır.

Son yıllarda, ülkemizin de gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde 
sağlık hizmetleri sunmasından dolayı ülkemize dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistler 
gelmektedir. Özellikle 1990'lı yıllar sonrasında ülkemizde kamu sağlık hizmetlerine ilaveten özel sektörün 
de sağlık hizmetlerine ciddi yatırımlar yaptığı görülmüştür. Bu gelişmeler sonucunda, Avrupa 
standartlarıyla yarışabilecek düzeyde özellikle büyük illerde özel sağlık kuruluşları artmaya başlamıştır. 
Yapım ve işletme bakımından yüksek maliyetleri olan söz konusu sağlık tesislerinin yurtdışı pazarlara
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açılması bu maliyetlerin azaltılması açısından giderek zorunlu bir durum almaktadır. Ayrıca, ülkemizin 
coğrafi konumu ve sağlık sektöründeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü sağlık turizminde Türkiye'nin 
önemli avantajları arasındadır. Diğer taraftan planlama konusu alanın Türkiye'nin en önemli turizm 
bölgesi içerisinde yer alması sebebi ile ulaşılabilir ve erişilebilirliği ve turizm faaliyetlerindeki tecrübesinin 
üst düzey olması bölgenin sağlık turizmi açısından tercih edilebilirliğini artırmaktadır.

Söz konusu parseller 1/100.000 Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni Planı kapsamında orman 
alanı olarak görülmektedir. Söz konusu parsel çevre düzeni planında orman alanı olarak gösterilmiş 
olmasına rağmen şahıs mülkiyetindedir. Orman Bölge Müdürlüğü'nün 29.11.2017 tarih ve E.2534564 
sayılı görüşünde; söz konusu kurum tarafından yapılan inceleme ve hazırlanan 13.11.2017 tarihli 
inceleme raporunda söz konusu parsellerden 327 nolu parselin bir kısmının orman alanı içerisinde kaldığı 
ve bu alanın yapılacak imar planında terk edilmesi halinde imar planı yapılmasında herhangi bir sakınca 
bulunmadığı belirtilmiştir.

Ayrıca 1/100.000 Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri'nde;

"5. GENEL HÜKÜMLER

5.35. Bu plan ile belirlenen planlama alt bölgeleri içinde veya dışında ihtiyaç olması halinde güvenlik, 
sağlık, eğitim v.b. sosyal donatı alanları, belediye hizmet alanları, otogar alanları, büyük kentsel yeşil 
alanlar, kent veya bölge/havza bütününe yönelik her türlü atık bertaraf tesisleri ve bunlarla entegre geri 
kazanım tesisleri, arıtma tesisleri, sosyal ve teknik alt yapı, karayolu, demiryolu, denizyolu, havaalanı, 
baraj, yenilenebilir enerji üretim alanları, enerji iletimi ve doğalgaz depolamasına ilişkin imar planları; bu 
planın koruma, gelişme ve planlama ilkelerine, İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyularak ilgili 
idaresince yapılır ve onaylanır..." denilmektedir. Bu sebeple parseller için önerilen kullanım şekli üst 
ölçekli plan hükümlerine uygundur.
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Ayrıca söz konusu parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Meclisi'nin 08.05.2018 tarih ve 515 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile;

• Sağlık Tesis Alanı olarak belirtilen alan içerisinde teşhis, tedavi ve rehabilite edici faaliyetlerin yer 
aldığı, ileri yaş ve engelli bakım ve tedavi birimleri, sağlığı geliştirmeye yönelik hizmetler birimleri 
(spa, wellness, masaj, bitkisel tedavi), fizik tedavi, medikal ve alternatif tedavi amaçlı sağlık 
turizmine yönelik faaliyetlerin yer alacağı alan olarak belirlenmektedir.

• Sağlık Tesis Alanı olarak belirlenen ~21.000 m2'lik alanda E=0.50, Yençok=2 kat olarak 
önerilmiştir.

• Sağlık Tesisin düzenli yapılaşmasını sağlamak amacı ile tüm cephelerden 10 metrelik yapı 
yaklaşma mesafesi belirtilmiştir.

• Halihazırda Antalya-Kumluca karayolu ile Beycik mahallesi arasında ulaşımı sağlayan parsellerin 
doğusunda ~5metrelik kot farkı bulunan ~7-10 metre değişken genişliğe sahip stabilize yol 
bulunmaktadır. Bu ana ulaşım aksı 12 metre olarak düzenlenmiştir. Ana ulaşım aksı ile parseller 
arasında yer alan stabilize yol ise 10 metre olarak düzenlenmiştir. Eğimin fazla olması ve 
çevresinin orman alanı olması sebebi ile 10 metrelik yol sadece söz konusu parsellere giriş ve çıkış 
sağlayacak düzenlenmiştir. Ortak kullanım için 10 metrelik yol kenarında otopark alanı ayrılmıştır.

• Parseller ile 12 metrelik ana yol arasında kalan kısım yüksek eğime sahip bir alan niteliğindedir. 
Bu alan doğal ağaçlık yapısının korunması amacı ile Park Alanı (~3583 m2) olarak belirlenmiştir.

• Orman Bölge Müdürlüğü'nün kurum görüşünde belirtilen 327 nolu parselin orman sınır içerisinde 
kalan alanı (~1363 m2) orman alanı olarak belirlenmiştir. Bu alan imar uygulaması ile terk edilecek 
alandır.

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA

Tel: (242) 230 21 26 -  532 30 30 532
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P L A N L A M A  İ N Ş A A T  M E P İ K A L  LT  D . Ş T İ .

PLAN NOTU;

1. Sağlık Tesis Alanı olarak belirtilen alan içerisinde sağlık turizmine yönelik olarak teşhis, tedavi ve 
rehabilite edici faaliyetlerin yer aldığı, ileri yaş ve engelli bakım ve tedavi birimleri, sağlığı geliştirmeye 
yönelik hizmetler birimleri (spa, vvellness, masaj, bitkisel tedavi), fizik tedavi, medikal ve alternatif tedavi 
amaçlı birimler yer alabilir.

cin ra
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TAŞfTrOtU

Pl a n  n o t u
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%*}IkÎ  g«sfc$6m*«>'e y ö n e »  I v m t f t ı  b r * r k n  < spo  .-»IruM S. - r u v ^  I ı Ö J ş d  t e d a v i  k d f f . \  
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Öneri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Yukarıda açıklanan kapsam ve gerekçelerle oluşturulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ekte 
sunulmaktadır.
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KEMER BELEDİYESİ)
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

PAFTA NO : P24B-05A PARSEL NO : 326-327-342
ADA NO : - ALANI : 22850 m2 ÖNERİ PLAN

K 
1/5000

PLAN NOTU

Sağlık Tesis Alanı olarak belirtilen alan içerisinde sağlık turizmine yönelik olarak teşhis, tedavi ve 
rehabilite edici faaliyetlerin yer aldığı, ileri yaş ve engelli bakım ve tedavi birimleri, sağlığı 
geliştirmeye yönelik hizmetler birimleri (spa, vvellness, masaj, bitkisel tedavi), fizik tedavi, medikal ve 
alternatif tedavi amaçlı birimler yer alabilir.

GÖSTERİM

oooo

Özel* •

PLAN ONAMA SINIRI

PARK VE YEŞİL ALAN

SAĞLIK TESİS ALANI

ORMAN SINIRI 

ORMAN ALANI 

TAŞIT YOLU
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