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İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo?oi6

Planlama Şube Müdürlüğü
A N T A l

Sayı : 90852262-301.03- /  b  û-0 ) ^  Cfc>./11/2015
Konu: Kepez 5419 ada 18, 30, 31, 32 parseller NÎP.

BA ŞKA NLIK  M A K A M IN A

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Karşıyaka Mahallesi 5419 ada 18, 30, 31, 32 
parsellerin konut  alanından Akaryakıt  ve LPG İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yönelik Antalya 1. İdare Mahkemesinin 
2014/518 E. 2015/780 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesi konusunun incelenerek,

EK: - Mahkeme kararı fot. 
- 1/5000 ölç. NIP fot.

Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Menekşe ALKAN
Tel : 0 242 241 28 66 Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr E-posta: info@,antalva-bld.gov.tr planlama@ antalva.bel.tr

http://www.antalva.bel.tr
mailto:planlama@antalva.bel.tr


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ADA/PARSEL NO:5419/18,30,31,32
PAFTA NC>:025A-09C
PARSEL ALAN:2.193 M2 MEVCUT PLAN

TADİLAT GEREKÇESİ:
KONUT ALANININ AKARYAKIT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ K

ÖLÇEK: 1/5000

ÖNERİ PLAN
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Hukuk Müşavirliği
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Sayı : 99313561/641.04
Konu:Hilmi Beken Tur .PetrolÜr.İnş.Gıda Unlu Mamulleri  

Nakl.Tic.ve San.Ltd.Şti.

BA ŞKA NLIK M A K A M IN A  
İlgi:İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yazılan 30/04/2015 tarih ve 3357 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile davacı Hilmi Beken Tur.Petrol Ür.İnş.Gıda Unlu Mamulleri  
Nakl .Tic.ve San.Ltd.Şti. tarafından idaremiz aleyhine 1.İdare Mahkemesinin 2014/518 E 
sayılı dosyasıyla,Kepez İlçesi 0 2 5 A - 0 9 C  nolıı imar paftasında yer alan Karşıyaka Mahallesi 
5419 ada 18,3031 ve 32 sayılı parsellerin 13/01/2014 tarih ve 48 karar nolu meclis kararı ile 
kabul edilerek konut alanından akaryakıt  ve LPG istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması  istemli dava 
açıldığını bildirmiştik.

Söz konusu davada mahkemenin 2014/518 E.2015/780 K. sayılı kararıyla, 
“ . . .Antalya Kepez İlçesi 0 2 5 A - 0 9 C  nolu imar planında yer alan Karşıyaka Mahallesi 5419 
ada 18,30,31 ve 32 sayılı parsellerin 13/01/2014 tarih ve 48 karar nolu Meclis kararı ile kabul 
edilerek konut a lanından akaryakıt ve LPG istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde hukuka uygunluk bulunmadığı gibi, 5015 sayılı 
petrol piyasası kanunu uyarınca mesafe şartına da uyulmadığı açıktır.” gerekçesiyle dava 
konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.

« İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi gereğince iptal kararlarının 30 gün 
içerisinde uygulanması gerekmektedir.  (Tebliğ tar ihi:07/10/2015)

Söz konusu karar tarafımızca temyiz edileceğinden, temyize esas bilgi belgelerin 
açıklamalarınızla birlikte 12/09/2015 tarihine kadar Müşavirliği 
gereğini bilgilerinize arz ederim.

İmar ve Şehircilik Daim<ı Başkanlığın?
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^  Genel Sekreter
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KARAR NO : 2015/780

HİLMİ BEKEN TUR.PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ.GIDA UNLU 
MAMULLERİ NAKL.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
AV. MURAT ULUSOY
Liman Mah. Atatürk Bulv. No:244 Antport İş Merk. K:2

Konyaal tı /ANTALYA

: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 AV. NALAN DOĞRU *

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği Kazım Özalp 
Cad. Sarılar İşh. K:5 No: 15- Muratpaşa/ANTALYA

M Ü D A H İL  ( DAVALI)  :TASKIRAN İNŞ. MAD. ELEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
VEKİLİ__________________ : AV. YEŞİM YASEMİN

Varlık Mah. 100 Yıl Bul. No:84 K: 1/6 - ANTALYA

DAVANIN ÖZETİ : Davacı Şirket vekili tarafından: Antalya, Kepez İlçesi, 025A-09C nolu
imar paftasında yer alan Karşıyaka Mahallesi, 5 4 i 9 ada 18, 30,3 i vc 32 sayıiı parseiierin
13.01.2014 tarih ve 48 karar nolu meclis kararı ile kabul edilerek konut alanından akaryakıt ve 
LPG istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 
hukuka aykırı olduğu, bölgenin yeni bir akaryakıt istasyonuna ihtiyacının bulunmadığı, asgari 
mesafe şartının sağlanmadığı, konut bölgesinde kalan parselin bu şekilde yapılaşmaya müsait 
olmadığı ileri sürülerek iptali istenmektedir.

DAVALININ SAVUNMASININ ÖZETİ : Dava konusu işlemin şehircilik ilkeleri, planlama 
esasları, kamu yararı prensibi ve imar mevzuatına uygun olduğu ve davanın reddinin gerekeceği 
savunulmuştur.
MÜDAHİLİN l DAVALI) SAVUNMASININ ÖZETİ: Kepez-025A-09C no.lu imar paftasında 
yer alan Karşıyaka Mah.-5419 Ada-18,30,31,32 parselledin akaryakıt ve LPG istasyonu alanına 
dönüştürülmesine dair 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin hukuka uygun olarak tesis 
edildiği davanın reddinin gerekeceği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Antalya I. İdare Mahkemesi’nce dava dosyasının tekemmül ettiği görülerek 2. 
kez yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin esasına hakkında gereği 
görüşüldü:

Dava, davacı şirket vekili tarafından; Antalya, Kepez İlçesi, 025A-09C nolu imar 
paftasında yer alan Karşıyaka Mahallesi, 5419 ada 18/30,31 ve 32 sayılı parsellerin 13.01.2014 
tarih ve 48 karar nolu meclis kararı ile kabul edilerek konut alanından akaryakıt ve LPG istasyonu 
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptali istemiyle 
açılmıştır. \  ... 1 "
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3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. Maddesinde; nazım imar planları, varsa bölge ve çevre 
düzeni planlarına uygun olarak hali hazır haritalar üzerine yine varsa kadastral durumu işlenmiş 
olarak çizilen arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin 
gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu,  çeşitli yerleşme alanlarının 
gelişme, yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerin çözümü gibi 
hususları gösteren ve uygulama imar planının hazırlanmasında esas olmak üzere düzenlenen 
detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile beraber bir bütün olan planlar, uygulama imar planları 
ise; nazım imar planları esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların 
yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak 
uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren planlar olarak tanımlanmıştır.

İmar Kanununda yer alan bu kuralların incelenmesi sonucu, imar planları arasında 
hiyerarşik bir sıralamanın mevcut olduğu, uygulama imar planlarının üst ölçekli planlara aykırı 
olamayacağı , arazi kullanım kararlarının alt ölçekli uygulama imar planlarıyla değiştirilemeyeceği 
açıktır.

İşlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik'te 
de; imar planı değişikliği, 'Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal 
donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu 
yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleri ’ şeklinde tanımlanmıştır.

Ayrıca. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 80. maddesinde; "Belediye sınırlan ve mücavir 
alanları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası 
otobüs terminali kurmalarına ve işletmeleri ile hür türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı 
(LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar planına 
uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaıyakıt istasyonlarına izin verilmesi 
için nazım imar planında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır... " hükmü getirilmiştir.

Öte yandan; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca hazırlanan ve 17/6/2004 tarihli, 
25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 45. maddesinde, 
iki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki mesafenin, ay m  yönde olınak iizere; a) 
Şehirlerarası yollarda on, b) Şehir içi yollarda bir kilometreden az olamayacağı hükme 
bağlanmıştır. f

Uyuşmazlığı ilgilendiren bir başka düzenleme olan Planlı Alanlar T ip İmar Yönetmeliği’nin 
15. maddesinde de* parsel cephesi, parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephe' olarak 
tanımlanmış ve köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol üzerindeki kenarın, iki yolun 
genişliklerinin eşit olması halinde ise dar kenarın parsel cephesi olduğu belirtilmektedir.

Olayda davacı Şirket tarafından, uyuşmazlığa konu parselin konut alanından akaryakıt ve 
LPG istasyonuna dönüştürülmesine yönelik plan değişikliğinin teknik ve mekansal açıdan mümkün 
olmadığı ileri sürüldüğünden, konunun çözümü amacıyla mahallinde keşif-bi 1 irkişi incelemesi 
yapıldıktan sonra. Harita ve Kadastro Mühendisi ile iki Şehir Plancısı'ndan oluşan Bilirkişi 
Heyetince hazırlanarak sunulan 09/06/2015 günlü raporda: özetle,  dava konusu alanın yakın  
çevresinde ticaret, eğitim , sağlık vb. sosyal donatı alanlarının bulunması, ulaşım açısından önemli 
bir ana arter üzerinde bulunması ve bölgede yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun fazla olması gibi 
hususların plan değişikliği talebini destekleyici unsurlar olarak gösterilebileceği; dava konusu 
Akaryakıt ve LPG istasyonunun, üst ölçekli plan ve plan hükümleri ile plan hiyerarşisine uygun 
olduğu, aynı zamanda dava konusu olan plan değişikliği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ana 
kararlarını bozan (nüfus yoğunluğu, ulamışım vb.) bir durum içermediği; dava konusu alanın.
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ticari fonksiyonların yoğun olarak yapıldığı ana trajik aksı konumundaki Yıldırım Beyazıt 
Caddesinden cephe almakta olduğu, bölgede ticari fonksiyonların yanı sıra konut alanları ve büyiik 
ölçekli sosyal donatı alanlarının (hastane okul vb.) bulunduğu; dolayısıyla, dava konusu alanın , 
bölgesel anlamda değerlendirildiğinde yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun fazla  olduğu meskun 
alanda kaldığından imar planı ile getirilen alan kullanım kararının uygun olduğunun düşünüldüğü, 
ancak ada ve parsel ölçeğinde değerlendirildiğinde tehlike arz eden unsurları içeren Akaryakıt ve 
LPG İstasyonuna dönüşen dava konusu taşınmazların, konut amaçlı parseller ile bitişik olan 
konumsal durumunun uygun bulunmadığı; üstelik aynı ada içerisindeki 17 nolu parselde  
bulunan mevcut konut amaçlı yapının, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapılacak parselin  
bütünlüğünü bozucu bir nitelik taşıdığı; 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 8. maddesinde, akaryakıt 
ve LPG istasyonları arasındaki mesafelerin, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda 10 
kilometreden, şehir içi yollarda 1 kilometreden az olmamak üzere kurul tarafından çıkarılacak ve 
01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelikle düzenleneceğinin kurala bağlandığı;(Kurul) 
tarafından hazırlanarak 17.06.2004 tarih ve 25495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliği"nin 45. maddesinde; "iki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki 
mesafe, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda 10. şehir içi yollarda 1 kilometre olarak 
belirlendiği: dava konusu alana en yakın istasyon olarak 2621 ada 12 nolu parselde akaryakıt ve 
servis istasyonu bulunduğu; iki istasyon arasındaki mesafenin belirlenmesinde EPDK görüşü  
ekindeki krokide ''yapı kullanma iznine konu alan"m baz alındığı; ancak "yapı kullanma iznine 
konu alan" tabirinin mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde net bir şekilde tanımının 
bulunmadığı, "Yapı kullanma iznine konu alan" tanımının parsel sınırı şeklinde algılanmakla 
birlikte. parsel içerisindeki yapı yapılacak alan sınırı olarak da değerlendirilebildiğinden, bu 
belirsizlikten dolayı yapılan iki istasyonun arasındaki mesafenin tespitinde iki kıstasın esas 
alındığı; yapı kullanma iznine konu alanda_ parsel sınırları esas alındılında, parsel uç 
noktalarından geçen ve yola dik açı oluşturan düzlemlerinin ölçüm yapılan yöndeki karayolu 
mesafesi ölçülerek iki istasyon arasındaki mesafenin 902.61 metre olarak tespit edildiği: yapı 
kullanma iznine konu alanda parselin yapı yaklaşma sınırları (vapı yapılacak alan sınırı) esas 
alındılında ise, parsel uç noktalarından geçen ve yola dik açı oluşturan düzlemlerinin ölçüm  
yapılan yöndeki karayolu mesafesi ölçülerek iki istasyon arasındaki mesafenin 952.84 metre 
olarak tespit edildiği, her iki durumda da iki istasyon arasındaki mesafenin 1 kilometre(1000 
metre)'nin altında kaldığı tespit edilmiş olup, dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Değişikliğinin ilgili Yasa ve Yönetmelikte belirlenen kriterleri sağlamadığı anlaşıldığından kamu 
yararı, şehircilik esasları ve planlama ilkelerine uygun olmadığı şeklinde kanaat bildirilmiştir.

Yukarıda özetlenen bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup, yasal süresi içerisinde 
davalı tarafından itirazda bulunulmuş ise de ; raporda yer alan bilimsel ve teknik açıklamalar 
karşısında bu itiraz yerinde görülmemiş, rapor mahkememizce uygun bulunmuştur.

Bu durumda ve Mahkememizce de benimsenen bilirkişi raporunda saptandığı üz e re , "... ada 
ve parsel ölçeğinde değerlendirildiğinde tehlike arz eden unsurları içeren Akaryakıt ve LPG 
İstasyonuna dönüşen dava konusu taşınmazların, konut amaçlı parseller ile bitişik olan konumsal 
durumunun uygun bulunmadığı; üstelik aynı ada içerisindeki 17 nolu parselde bulunan mevcut 
konut amaçlı yapının, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapılacak parselin bütünlüğünü bozucu bir 
nitelik taşıdığı; öte yandan,  iki istasyonun arasındaki mesafenin tespitinde: parsel sınırları esas 
alındığında 902,61 metre ve parselin yapı yaklaşma sınırları (yapı yapılacak alan sınırı) esas 
alındığında ise 952,84 metre ölçülmüş bulunması karşısında. Antalya, Kepez İlçesi. 025A -09C  
nolu imar paftasında yer alan Karşıyaka Mahallesi, 5419 ada 18, 30,31 ve 32 sayılı parsellerin
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13.01.2014 larih ve 48 karar nolu Meclis kararı ile kabul edilerek konut alanından akaryakıt  ve 
LPG istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazını İmar Planı değişikliğinde 
hukuka uygunluk bulunmadığı gibi, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca mesafe şartına 
da uyulmadığı açıktır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 2.256.00 TL 
yargılama gideri ile AAÜT göre belirlenen 750,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak 
davacıya verilmesine, kullanılmayan 45,60 YD harcı ile artan posta ücretinin kararın 
kesinleşmesinden sonra isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 
30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 09/07/2015 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi.

Başkan Üye Üye
İSA YEĞENOĞLU ÜLKÜ KÖSE BA YAZIT ENES PERİ

32674 37765 167818

YARGILAMA GİDERLERİ
Başvurma H a rc ı : 52,90 TL
Karar Harcı : 25,20 TL
Y.D. Harcı : 41,50 TL
Vekalet Harcı : 7,90 TL
Keşif  Harcı 177,50 TL

Keşif  Gideri : 1.800.00 TL
Posta Gideri : 151.00 TL
TOPLAM : 2.256.00 TL
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