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îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
Planlama Şube Müdürlüğü

Sayı : 90852262-301.03-1 . 3 » /  b ' J J * 0 ) o t . /1 1/2015
Konu: Kepez İlçesi,

Altınova Sinan Mahallesi,
25558, 28559 ve 28560 Ada UİP değ.

BAŞKANLIK MAKAMINA

Kepez Belediye Meclisinin 02.10.2015 gün ve 269 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Altınova Sinan Mahallesi, 25558, 28559 ve 28560 Adalarda Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 
21.08.2015 tarihli, 2015/374 esas numaralı kararı uyarınca hazırlanan 1640,4 Plan İşlem 
Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonunun incelenerek, karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ^ —
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Ekler:- İlçe Belediye Meclis Kararı
- 1/1000 ölç.UİP.değ.fot.
- Açıklama raporu
- 1/5000 ölç. NİP fot.

, - Mahkeme Kararı.

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
VVeb: www.antalva.bel.tr E-posta: info@antalva-bld.gov.tr planlama@ antalva.bel.tr
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MECLİS KARARI

Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ 
Divan Katibi : Mustafa Fatih AVŞAROGLU
Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

Karar Tarihi 
02/10/2015

Karar No 
269

Ozü: Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 25558. 28559 ve 28560 
nolu tescil görm üş imar adalarının olduğu alanlara ilişkin olarak Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2015/374 esas 
numaralı kararı uyarınca imar uygulamasına ilişkin verilmiş olan yürütmeyi durdurm a kararı uyarınca ortaya 
çıkan sorunların çözülebilmesi ve m ahkem e kararının gereğinin yapılmasına yönelik hazırlanan imar planı 
evizyonu konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildiği lık

Meclisin 22 .dönem 2015 yılı 9 .toplantısı olan 02/10/2015 Cuma günü saat 14.00'de yaptığı Ekim ayı 
olağan toplantısı 1. birleşiminin 1. oturum unda alınan 2 015-269  sayılı kararıdır.______________________________

G Ü N D E M İN  io .m a d d e s i

Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2015 tarih ve 255 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş 
olan. Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 25558. 28559 ve 28560 
ııolıı tescil görmüş imar adalarının olduğu alanlara ilişkin olarak Antalya 3. İdare M ahkemesinin 2015/374 esas 
numaralı kararı uyarınca imar uygulamasına verilmiş olan yürütmeyi durdurm a kararı uyarınca ortaya çıkan 
sorunların çözülebilmesi ve mahkem e kararının gereğinin yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki;

Kepez Belediyesi İmar Kom isyonu Raporunda;
Kepez Belediyesi imar komisyonu kepez belediye binası imar komisyonu toplantı salonunda toplanmış 

ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır
Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2015 tarih ve 255 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilmiş 

olan, Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 25558. 28559 ve 28560 
nolu tescil görmüş imar adalarının olduğu alanlara ilişkin olarak Antalya 3. İdare M ahkemesinin 2015/374 esas 
numaralı kararı uyarınca imar uygulamasına verilmiş olan yürütmeyi durdurma kararı uyarınca ortaya çıkan 
sorunların çözülebilmesi ve mahkem e kararının gereğinin yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu kom isyonum uzca incelenmiş, plan değişikliği önerisinin uygun 
olduğu kanaatine varılmıştır

Komisyon Üyeleri: Murat M EN ZİLC İO Ğ LU ,İsm ail  U LU SO Y .M usa B A T L ,A dem  ÇELİK  Osman 
H A N ED A N  uygun imzalı ait deyimli İmar Komisyonu raporu okunmuş sayılması kaydıyla

Konu görüşmeye açılarak yapılan m üzakereler sonucunda İm ar K om isyonu raporu doğrultusunda  
oylamaya sunulmuştur.

KARAR:
Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 25558. 28559 ve 28560 

nolu tescil görmüş imar adalarının olduğu alanlara ilişkin olarak Antalya 3. İdare M ahkemesinin 2015/374 esas 
numaralı kararı uyarınca imar uygulamasına ilişkin verilmiş olan yürütmeyi durdurm a kararı uyarınca ortaya 
çıkan sorı/nların çözülebilmesi ve mahkeme kararının gereğinin yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı revizyonu konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile 
karar je r i  di.
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ANTALYA KEPEZ, ALTINOVA SİNAN MAHALLESİ 25558, 28559 VE 
28560 NOLU ADALAR 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA PLAN 

REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU

Uygulama imar planına konu alan; Antalya Merkez, Kepez İlçesi, Altınova Sinan 
Mahallesinde, 025B06C1A/1B/1D nolu imar planı paftalarında yer alan 28558, 28559 
ve 28560 nolu imar adalarında yer alan ticaret, park ve otopark alanları ile imar 
yollarını kapsamaktadır (Bkz: Resim 1 ve 2).

Resim 1: Uydu Fotoğrafı (2013) Resim 2: Mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Söz konusu alanda Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 2015/374 Esas numaralı 
kararına istinaden imar uygulamasına verilmiş olan yürütmeyi durdurma kararı 
uyarınca ortaya çıkan sorunların çözümüne ve mahkeme kararının gereğinin 
yapılmasına yönelik ticaret alanı, otopark alanı ve park alanının yeniden düzenlendiği 
bir plan revizyonu hazırlanmıştır (Bkz: Resim 3).

Resim 3: Öneri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Bu plan kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmeli 
geçerlidir.
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YÜRÜTM ENİN DURDURULM ASINI
İSTEYENLER (DAVACI): 1- HALE DÎNÇ, 2- DUYGU AVCI
3- HATİCE TAŞKIN, 4- ABDURRAHMAN ORUÇ
VEKİLİ: Av. ALİ ACAR-Pınarbaşı Mah.702.Sk Atatürk Blv.Üzeri H.Haşan Kaymaz Apt.No: 15/5

Konyaal tı/ANT AL Y A

KARSI TARAF (DAVALI): KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VEKİLİ: Av. FATMA KOÇER ÖZDEMİR-Kepez Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü

Kepez/ANTALYA

İSTEM İN Ö Z E T İ :Antalva İli, Kepez İlçesi, Sinan Mahallesi, 28335 ada 132 parsel sayılıtaşınmazı 
kapsayan alanda 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmasına ilişkin Kepez 
Belediye Encümeni'nın 09.09.2014 tarih ve 1173 sayılı ve 11.11.2014 tarih ve 1469 sayılı kararlarının; 
yapılan imar uygulamasında 132 nolu parselin bütünlüğünün korunmadığı, parsellerin oluşturulması ve 
dağıtımında yönetmelik esaslarına uyulmadığı, uygulama ile inşaat emsali 0,60 olan bir parselin, emsali 
0,80 olan bir yere tahsis edildiği, emsal bakımından mağdur olduğu, tahsis edilen arsaların inşaata 
elverişli olmadığı, düzenleme sınırının yönetmeliğe uygun geçirilmediği, uygulamaya alınmaması 
gereken bazı parsellerin uygulamaya dahil edildiği, eski parsel içerisinde ev ve ahır gibi muhdesatların 
olduğu, uygulamada ise bunlara dikkat edilmediği, toplam hisseleri müstakil parsel oluşturulmasına yeter 
iken, hisseli parsel tahsis edildiği,hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle açılan davada 
yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNM A ÖZETİ: Davacılara ait 132 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Park 
Alanı" ve "yor1 olarak planlandığı, yapılan uygulamada her parselden eşit oranda DOP ve KTA kesintisi 
yapıldığı, davacıların yerinden verilmediği iddiasının gerçeği yansıtmadığı, davanın reddi gerektiği 
savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü: 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun değişik 27/2 .maddesinde "Danıştay veya idari 

mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari 
işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin 
savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına 
karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan 
sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Yürütmenin 
durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin 
uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların  neler olduğunun belirtilmesi 
zorunludur. Sadece ilgili kanun hükm ünün iptali istemiyle A nayasa M ahkemesine başvurulduğu 
gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez." kuralına yer verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesinde; "İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız
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arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın birbirleri ile yol fazlaları 
ile kamu kurulularına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye bunları yeniden imar planına 
uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine 
dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya Belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve 
mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler Valilikçe kullanılır.Belediyeler veya Valiliklerce 
düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerınden yeteri kadar 
saha düzenlem e dolayısıy la  m eydana gelen artışları karşılığ ında düzenlem e ortaklık payı olarak 
düşülebilir. Ancak bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları düzenlemeye tabi tutulan arazi 
ve arsaların düzenlem eden önceki yüzölçüm lerinin %40'ını geçem ez.D üzenlem e ortaklık payları, 
düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim B akanlığ ına  bağlı ilk ve ortaöğretim 
kurumlan, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi 
hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz..." hükmü yer almaktadır.

Yukarıya alınan 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca yapılacak parselasyonda, binalı veya 
binasız arazi ve arsaların plan ve mevzuata uygun şekilde inşaata veya tespit edilmiş olan diğer kullanma 
şekillerine uygun durum a getirilmesi, maliklerin düzenlemeden sonra sahip olması gereken parsel 
yüzölçümlerinin belirlenmesi, oluşacak imar parsellerinin mümkün olduğu kadar aynı yerdeki eski parsel 
sahibine tahsisi, plan ve mevzuata göre korunabilecek yapıların tam ve şüyusuz bir parsele rastlanılması, 
bunların uygulanmasında veya mal sahibine tahsis edilen miktarın bir imar parselinden küçük olması veya 
diğer teknik ve hukuki nedenlerle bağımsız parsel verilmemesi halinde bu parsellerin yerine mümkün 
olduğu kadar aynı şart ve değerlerle şüyulu parsel verilmesi amaçlanmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Sinan Mahallesi, 28335 ada 132 
parsel sayılıtaşınmazı kapsayan alanda 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması 
yapılmasına ilişkin Kepez Belediye Encümeni'nin 09.09.2014 tarih ve 1173 sayılı ve 11.11.2014 tarih ve 
1469 sayılı kararlarının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada; uyuşmazlığın çözümü için gereksinim duyulduğundan mahallinde yapılan keşif 
ve bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda özetle; "Davacılara ait 28335 ada, 132 nolu 
(21474,06 m2) taşınmazın da bulunduğu alanda Kepez Belediyesi tarafından Belediye Encümeni'nin 
09.09.2014 tarih ve 1 173 sayılı ve 11.11.2014 tarih ve 1469 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 
18. Maddesi uyarınca imar uygulaması yapıldığı, yapılan uygulamada (DOP), (düzenleme ortaklık payı) 
"0,2736676" olduğu ve 0,0139327 oranında da RTA (Resmi Tesis Alanı) kesintisi yapıldığı, yapılan 
uygulamada davacıya ait 28335 ada, 132 nolu (21367,10 m2) parselden DOP oranında 5876,75 m2 
kesinti yapılarak 15597,31 m2 kaldığı; kalan miktara karşılık; 28558 ada, 4 nolu (9878f95 m2) imar 
parseli, tam hisseli, 28559 ada, 6 nolu (2000,00 m2) imar parseli, hisseli imar parseli, 28560 ada, 3 nolu 
(3300,00 m2) imar parseli, tam hisseli, 28561 ada, 1 nolu (299,19 m2) imar parseli, Resmi Tesis Alanı, 
28571 ada, 6 nolu (119,17 m2) imar parselinin tahsis yapıldığı, yapılan tahsislerden, 28559 ada, 6 nolu 
(2000,00 m2) imar parseli ve 28571 ada, 6 nolu (119,17 m2) imar parselinin ara yola cepheli olduğu, 
halbuki davacıların uygulamaya giren 132 nolu parselinin 45 m. genişlikli ana yola cepheli olduğu, bu 
durumda iptali istenen dava konusu uygulamada yapılan tahsisin imar hukuku açısından ve eşdeğerlik 
ilkesi bakımından eşit olmadığı, davacılara dava konusu uygulamada yapılan tahsislerin bir kısmının daha 
az değerli yerden tahsis yapıldığı, yine davacı vekilinin dava dilekçesinde de belirttiği gibi 150 nolu eski 
parselin yerinde korunmayarak, hiçbir zorunluluk olmadığı halde 45 m. genişlikli ana caddeye cepheli, 
emsal bakımından eski parselden daha değerli, 28558 ada, 3 nolu imar parselinin tahsis edildiği, yapılan 
uygulama bir bütün olarak ele alındığında, dava konusu işlem ile yapılan uygulamanın 3194 sayılı İmar 
Kanunu'nun 18. maddesindeki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olduğu, parselasyon işleminin 
dayanağı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olduğu, düzenleme sınırının mevzuata uygun
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olduğu, ancak düzenleme sonucu davacıya tahsis edilen imar parsellerinin bir kısmının hiçbir zorunluluk 
olmadığı halde aynı yerden verilmediği, yani "Düzenlemeyle oluşan imar parsellerinin mümkün mertebe 
aynı yerde veya yakınındaki eski parsellere tahsisi sağlanır" hükmüne uyulmadığı, tahsis edilen imar 
parsellerinin imar hukuku ve eşdeğerlik ilkesi bakımından eşdeğer nitelikte olmadığı, kadastral yollardan 
elde edilen arazı parçalarının düzenleme ortaklık payından düşülmesi gerektiği, Belediyelerin kapanan 
yollar nedeniyle kendi adlarına parseller oluşturm asının mümkün olmadığı, böylece yapılan imar 
uygulamasının (Parselasyon) 28335 ada, 132 nolu parsel yönünden ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen 
teknik kriterlere, dağıtım ilke ve esaslarına uyulmadığı"görüşlerine yer verilmiştir.

Bu durumda, bilirkişi raporunda yer verilen tespit ve değerlendirmeler ile uyuşmazlık birlikte 
incelendiğinde; imar uygulaması sonucu davacılara tahsis edilen imar parsellerinin bir kısmının hiçbir 
zorunluluk olmadığı halde aynı yerden verilmediği, tahsis edilen imar parsellerinin imar hukuku ve 
eşdeğerlik ilkesi bakımından eşdeğer nitelikte olmadığı, uygulamanın dağıtım tekniklerine uygun 
olmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu imar uygulaması alt nitelikli yapı ruhsatı gibi uygulama işlemlerine 
dayanak olabileceğinden hukuka aykırılığı saptanan imar uygulamasının sürdürülmesi telafisi güç ve 
imkansız zarara neden olabilecektir.

Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin uygulanması halinde 
telafisi güç ve imkansız zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat 
alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren (7) gün içerisinde Antalya Bölge 
İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 21/08/2015 tarihinde oybirliğiylekarar verildi.

NÖBETÇİ BAŞKAN 
İSA YEĞENOĞLU 
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Üye
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Üye
MUSTAFA EVREN GÜMÜŞ 
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