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BAŞKANLIK MAKAMINA

Konyaaltı Belediye Meclisinin 04.12.2015 gün ve 167 sayılı kararı ile reddedilen, 
Muhasara Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi 
içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim.
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M U DU RLU G U Plan ve Proje M üdürlüğü’nün 30/11/2015 tarih ve 1520 sayılı yazısı.

ozu

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2014 gün ve 655 sayılı kararı ile onanan 
1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak; Konyaaltı Belediye Meclisi 
06/03/2015 gün ve 53 sayılı kararı ile kabul edilen ve Antalya Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 13/03/2015 gün ve 267 sayılı kararı ile onanan Muhasara Bölgesi için 
yapılan uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 9 (dokuz) itiraz 
İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile ret edilmiştir.

GÜNDEM NO 06 KA RA R NO 167

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLISI’NIN 04/12/2015 TARİH,
167 SAYILI KARARIDIR

“Başkanlık Makamına;

İlgi a)Yaşar PAZIR’ın 05.10,2015 gün ve 16539 evrak kayıt nolu dilekçesi.
b)Şerife PAZIR’ın 05.10.2015 gün ve 16540 evrak kayıt nolu dilekçesi.
c)Hatice YAPAR DUDU’nun 18.09.2015 gün ve 16044 evrak kayıt nolu dilekçesi.
d)Cihan Meder ERKAN’ın 02.10.2015 gün ve 16418 evrak kayıt nolu dilekçesi.
e)Mehmet Emin ERKAN’nın 02.10.2015 gün ve 16414 evrak kayıt nolu dilekçesi.
f) Murat ERKAN’ın 02.10.2015 gün ve 16412 evrak kayıt nolu dilekçesi.
g)Songül BAŞKAYA’nın 02.10.2015 gün ve 16425 evrak kayıt nolu dilekçesi.
h)Mehmet YANIK’ın 02.10.2015 gün ve 16433 evrak kayıt nolu dilekçesi.
i) Gül Deniz ATEŞ’in 02.10.2015 gün ve 16413 evrak kayıt nolu dilekçesi.

İlgi dilekçeler ile 06.03.2015 gün ve 53 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi ile 13.03.2015 gün
ve 267 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Karan ile onaylanan Muhasara Bölgesi 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na askı süresi içerisinde 9 (dokuz) adet itirazda 
bulunulmuştur.

Konu, 05.11.2015 gün ve 159 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Karan ile İmar Komisyonuna 
havale edilmiştir.

İmar Komisyonu’nun 25.11.2015 gün ve 52 sayılı raporu yazımız ekinde olup, konunun 
görüşülmek üzere Meclise havalesini arz ederim.” İfadeli, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30/11/2015 
tarih ve 1520 sayılı yazısı.

Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU:
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im a r  k o m is y o n u  r a p o r u

k o m is y o n a  h a v a l e  e d il e n
MECLİS KARARININ

Karar Tarihi
Karar No

Müdürlüğü

OZU

05.11.2015
159

KOMİSYON TOPLANTISININ

Karar Tarihi
Karar No

25.11.2015
52

Plan ve Proje Müdürlüğü
Muhasara bölgesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 9 (dokuz) adet 
itirazın görüşülmesi.

KARAR

Hatice YAPAR DUDU’nun 18.09.2015 gün ve 16044, Murat ERKAN’ın 02.10.2015 gün ve 
16412, Gül Deniz ATEŞ’in 02.10.2015 gün ve 16413, Mehmet Emin ERKAN’nın 02.10.2015 gün ve 
16414, Cihan Meder ERKAN’m 02.10.2015 gün ve 16418, Songül BAŞKAYA’nm 02.10.2015 gün 
ve 16425, Mehmet YANIK’m 02.10.2015 gün ve 16433, Yaşar PAZIR vekili Av. Yahya CEBECİ’nin
05.10.2015 gün ve 16539 ve Şerife PAZIR vekili Av. Yahya CEBECİ’nin 05.10.2015 gün ve 16540 
evrak kayıt nolu dilekçeleri ile 06.03.2015 gün ve 53 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Kararı ve
13.03.2015 gün ve 267 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Karan ile onaylanan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde 9 (dokuz) adet itirazda bulunulmuştur.

İtiraza konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun 12.12.2014 gün ve 655 sayılı 
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
revizyonuna uygun olarak hazırlandığı ve üst ölçekli plan kararına uyma zorunluluğu bulunduğundan 
itirazların reddinin uygun olacağı değerlendirilerek Meclisin takdirine sunulmuştur.” İfadeli; 
Komisyon Başkanı Cansel TUNCER (imzalı). Başkan Vekili Ali POLAT (imzalı). Komisyon Sözcüsü 
Ayhan Adnan ABAY (imzalı), Üye Nail AVCI (imzalı). Üye Osman Ali ECİŞ (imzalı) İmar 
Komisyonu raporunu arz ederim.

Başkan; konuyu görüşmeye açtı. Yapılan görüşmeler sonunda oylamaya geçilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda;

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2014 gün ve 655 sayılı karan ile onanan 
1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak; Konyaaltı Belediye Meclisi 06/03/2015 
gün ve 53 sayılı karan ile kabul edilen ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2015 gün ve 
267 sayılı karan ile onanan Muhasara Bölgesi için yapılan uygulama imar planı revizyonuna askı 
süresi içerisinde yapılan 9 (dokuz) itiraz İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile ret 
edilmiştir.

Belediye Başkanı 
Meclis Başkanı

Buşra DİRGEN 
Divan Kâtibi

Halil Tolga AYVAZOĞLU 
Divan Kâtibi ___
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KONYAALTI BELEDİYESİ 
MU ASARA BÖLGESİ 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

1. PLANLAMA ALANI

Güneyde Atatürk Bulvarı, doğuda Boğaçayı, kuzeyde Karaağaç Bölgesi’nin Çandır Çayı’na 
cepheli bölümü ve batıda Küçükdağ olmak üzere yaklaşık 95 ha. büyüklüğünde bir alan plan 
revizyonu kapsamında kalmaktadır.

Planlama Alam Uydu Görüntüsü

2. PLANLAMANIN AMACI

Yaklaşık 95 ha büyüklüğündeki planlama alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı ve parselasyon planları değişik tarihlerdeki mahkeme kararlan ile 
iptal edilmiştir. Ardından, ilgili mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan 1/5000 Ölçekli 
Nazım İmar Planı Revizyonu Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 12.12.2014 gün ve 655 
sayılı meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.



Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile; ilgili mevzuatın planlamaya 
yönelik atıfta bulunduğu amaç, hedef ve standartlara uygun olarak, 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı revizyonu doğrultusunda ilgili mahkeme kararlarındaki gerekçelerin yerine getirilmesi 
ve bölgenin parselasyon planlarına altlık oluşturacak nihai arazi kullanım ve yapılaşma 
kararlannın üretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, daha önceden yapılmış imaı- uygulamalarına 
ve mevcut yapılaşmalara mümkün olduğu ölçüde bağlı kalınmak suretiyle hukuki açıdan yeni 
uyuşmazlıklara meydan verilmemesi amaçlanmaktadır.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu



3. KADASTRAL DURUM

Planlama alanının tamamının imar planları ve imar uygulamaları ilgili idarelerce daha 
önceden yapılarak onaylanmış olmasına rağmen sonradan idare mahkemesi kararları ile 
bunların lamamı iptal edilmiştir. Ancak, bölgedeki imar ada ve parsel numaraları ile yapılmış 
olan tesciller halen mevcudiyetini korumaktadır.

Yapılan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile; mümkün olduğunca mevcut 
tescillere bağlı kalınarak hukuki açıdan yeni ihtilaflar oluşmaması ve daha sonradan yapılacak 
işlemlere uygulama kolaylığı sağlanması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, ilgili mahkeme 
kararları doğrultusunda, daha önceden yapılan imar uygulaması ile kapsam dışında bırakılmış 
üç ayrı kadastral parsel kümesinin uygulama alanı içine dahil edilmesi sağlanmıştır.

Kadastral Durum



4. MEVCUT ARAZI KULLANIMI

Planlama alanı, güneyde Atatürk Bulvarı, doğuda Boğaçayı, kuzeyde Karaağaç Bölgesi’nin 
Çandır Çayı’na cepheli bölümü ve batıda Küçükdağ olmak üzere yaklaşık 95 ha. 
büyüklüğünde bir alanı kapsamaktadır.

Boğaçayı’nın hemen batısında bulunan Denizcilik Meslek Lisesi, Emniyet Müdürlüğü Hizmet 
Alanı ve Konyaaltı Belediyesi Spor Tesisleri ile Küçükdağ’ın hemen doğusunda bulunan 
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı planlama alanı içerisinde bulunan mevcut yapı ve 
tesislerdir. Bahsedilen kamusal kullanımlar dışında planlama alanındaki hâkim arazi 
kullanımı tarımsal (narenciye bahçeleri) faaliyetlerdir. Ancak, tamamı ile yapılı kentsel 
alanlar ile çevrelenmiş planlam alanında, bahsedilen tarımsal faaliyetlerin nitelikli bir şekilde 
bölge halkınca sürdürülebilme olanağı kalmamıştır.

Mevcut Arazi Kullanımı
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5. KURUM GÖRÜŞLERİ

Planlama alanına ilişkin hazırlanan İmara Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu 648 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin 
1. fırkasının (d) bendi ile 28.09.2011 gün ve 102732 sayılı genelge gereğince 01.03.2013 
tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Çevre Şehircilik Bakanlığı 
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 06.03.2013 gün ve 976/3436 sayılı yazıları ile; rapor ve 
eki yerleşime uygunluk haritasında “Önlemli Alan” olarak belirtilen yerlerde, gerekli 
önlemlerin ilgili kurumca alınması ardından uygulamalara izin verilebileceği yönünde görüş 
bildirmiştir.

Devlet Su İşleri, 15.05.2012 gün ve 205555 sayılı yazısı ile; Boğaçayı güzergâhının ve 
kesitlerinin imar planına belirtilen şekli ile işlenmesi ve Boğaçayı’nın her iki sahiline asgari 
7m olacak şekilde servis yolları ayrılması yönünde görüş bildirmiştir. Ayrıca, Boğaçayı’na 
yönelik gerekli ıslah çalışmaları tamamlanmadan söz konusu alanda inşaat izni verilmemesi 
gerektiğini ifade etmektedir.

ASAT Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 11.06.2012 gün ve 11383 sayılı 
yazısı, ASAT Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 07.06.2012 gün ve 11277 sayılı yazısı ile söz 
konusu bölgede işletmede olan su ve kanalizasyon hatları ile projesi tamamlanarak yapılması 
planlanan hatlara ilişkin verileri göndererek planlamada dikkate alınmasını talep etmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı 28.09.2012 gün ve 3926 sayılı 
yazılan ile; söz konusu alanda Askeri Alan ve Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi 
bulunmadığını bildirmiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 10.08.2012 gün ve 24974 sayılı yazıları ile; ilgili genelge 
uyannca jeolojik ve jeoteknik etüd raporları yenilenmeden (19.07.2006 gün ve 2006/13 sayılı 
genelge) bölgede yoğunluk ve kat artırıcı imar planı revizyonu yapılamayacağı, bununla 
beraber ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hüküm ve standartlara uyulması kaydıyla 
bölgede revizyon imar plam yapılmasında bir sakınca olmadığı yönünde görüş bildirmiştir.

Antalya Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 17.07.2012 gün ve 2746 sayılı 
yazılan ile; bahse konu alan yüzeyinde 2863 sayılı yasa kapsamına giren kültür varlığına 
rastlanılmadığı, bu sebeple bahse konu alanda plan yapılmasında ilgili yasa kapsamında bir 
sakınca bulmımadığı, ancak bölgede yapılacak uygulamalar sırasında herhangi bir kültür 
varlığına rastlamiması durumunda çalışmaların ivedilikle durdurularak bilgi verilmesi 
yönünde görüş bildirmiştir.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Antalya Orman İşletme Müdürlüğü 20.06.2012 gün ve 
1618 sayılı yazılan ile; bahse konu alanın orman sınırları dışında olduğunu ve bölgede 
herhangi bir plan ve projelerinin olmadığını bildirmiştir.



Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü 19.06.2012 gün ve 16376 sayılı yazıları 
ile; söz konusu alandan geçmekte olan Batı Antalya Çevreyolu’na ilişkin projelerin planlarda 
kullanılmak üzere gönderildiğini belirtmektedir.

Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Antalya İl Müdürlüğü 03.04.2012 gün ve 6768 
sayılı yazıları ile; bölgedeki mevcut enerji iletim hatlarının korunması ve yazı ekinde 
gönderilen master projedeki şebeke ve trafoların planlamada dikkate alınması yönünde görüş 
bildirmiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 12.04.2011 
gün ve 07979 sayılı yazıları ile; bahse konu alanın çevresindeki tarım arazilerine zarar 
vermeyecek tedbirlerin alınması şartıyla; bölgenin çevreyolu, konut ve yerleşim amaçlı 
planlaması yapılmak üzere tarım dışı amaçlı kullanılmasını uygun görmüştür.

Ayrıca, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatınmiarı Genel 
Müdürlüğü’nün 18.09.2014 gün ve 8974 sayılı yazısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nün 23.10.2014 gün ve 28820 
sayılı yazısı ile; planlama alanı içerisinden geçmesi öngörülen Eskişehir-Antalya Demiryolu 
hattının güzergahının değiştirildiği belirtilerek hattın imar planlarından kaldınlabileceği 
yönünde görüş bildirilmiştir.

Yukanda bahsedilen tüm yazı ve görüşler ile birlikte Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu Plan 
Açıklama Raporu ekinde sunulmuştur.

6. PLANLAMA KARARLARI

6.1. GENEL PLANLAMA YAKLAŞIMLARI

6.1.L KONUT ALANLARI

1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile konut alanlannda öngörülen yapılanma 
katsayısı E=0.80 olarak belirlenmiştir. Planlama alanı dâhilinde önerilen toplam konut alam 
ise 295.000 m^’dir.

TÜİK demografik verilerine göre Antalya'da ortalama hane halkı büyüklüğünün (2013 
verilerine göre) 3.3 kişi olduğu belirtilmektedir. Buna göre, hane başına ortalama 120 m  ̂alan 
kullanımı ile planlama alanında kişi başına 35 m  ̂ (120/3.3) inşaat alanı düştüğü kabul 
edilebilir.



Plan revizyonuna konu alanda iskân edilmesi muhtemel nüfus yukandaki veriler ışığmda şu 
şekilde gerçekleşmektedir;

• 295.000 X 0.80 (konut yapılamna katsayısı)= 236.000 (Toplam İnşaat Alanı) 
236.000/35 (kişi başma ortalama inşaat alanı kullanımı)=6742 kişi çıkmaktadır.

• Bütün bu kabuller ve yapılan hesaplamalar neticesinde planlama alanına max. 7000 
kişinin yerleşebileceği değerlendirilmektedir.

Planlama alanında öngörülen tüm donatılar ilgili yönetmeliğin bu nüfusun ihtiyacı olarak 
gösterdiği standartlar temel alınarak planlanmıştır.
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6.1.2. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI

TİCARET ALANLARI

Karaağaç Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planmda Batı Antalya Çevre Yolu'nun her iki 
tarafı Ticaret olarak öngörülmüştür. Diğer yandan Liman Mahallesinden başlayarak Hurma 
Mahallesine kadar devam eden yol boyunca Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları (KDKÇA) 
yer almaktadır. Planlama alanının kuzey ve güneyinde yer alan bu ticaret ve kentsel çalışma 
alanları ile plan bütünlüğü sağlamak, etkileşim oluşturmak, bölgeye hareket ve çekicilik 
kazandırmak ve aynı zamanda bölgenin ihtiyaç duyacağı ticari fonksiyonlara da cevap vermek 
üzere Çevre Yolu'nun doğusunda iki ayrı ticari leke öngörülmüştür. Toplam 40.000 m  ̂
büyüklüğündeki bu iki ticari leke için yapılaşma katsayısı E=0.80 olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca, ana yollar boyunca isteğe bağlı olarak zemin katlarda ticaret yapılabilmesine olanak 
tanıyacak düzenlemeler de yapılmıştır.

BELEDİYE HİZMET ALANLARI

Küçükdağ'm güneyinde yer alan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 
yaklaşık 7000 m  ̂ büyüklüğündeki alan mevcut mülk sahipliliği ve kullanım amacına uygun 
olarak BHA (Belediye Hizmet Alanı) olarak öngörülmüştür.

Diğer taraftan bölge halkının ihtiyacını karşılayabilecek şekilde ticari alanların doğusunda ve 
merkezi bir noktada 3500 m  ̂ büyüklüğünde bir alan “Pazar Yeri” öngörülmüştür. Pazar 
yerinin planla önerilen Ticari Alanlar ile etkileşim içerisinde olacağı ve birbirini 
destekleyeceği, sair zamanlarda da bölgenin otopark gereksinimine katkı sağlayabileceği 
değerlendirilmektedir.

İDARİ HİZMET ALANLARI

1/5000 ölçekli nazım imar planmda Boğaçayı köprüsünün hemen kuzeyinde ve Küçükdağ'm 
kuzeydoğusunda 2 adet KHA (Kamu Hizmet Alanı) öngörülmüştür. 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı revizyonunda ise bu alanlar ilgili yönetmelik gereği İdari Hizmet Alanı (İHA) 
olarak tammlanmış olup, toplam alan (4000+4000) 8000 m^’dir.

RESMİ KURUM ALANLARI

Antalya Denizcilik Lisesi’nin hemen bitişiğinde bulunan ve Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne 
ait yaklaşık 3000 m  ̂ büyüklüğündeki alan, mevcut kullanımına uygun olarak Resmi Kurum 
Alanı (Karakol) olarak aynen korunmuştur.
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6.1.3. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI

Planlama alanı içerisindeki bazı noktalara, 1997 tarihli Boğaçayı Rekreasyon Amaçlı Nazım 
İmar Planı ile (Çandır Çayı kuzeyinde ve Denizcilik Lisesi güneyinde) Günübirlik ve Turizm 
Tesisleri (GT) öngörülmüştür. Ancak, 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 
kararlarına göre söz konusu alanJar G (Günübirlik Tesis) olarak belirlendiğinden ve 2014 
yılında yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde bu tür bir arazi kullanımı 
olmadığından, bu planlama kararı uygulanamaz hale gelmiştir. Bu nedenle, bahse konu 
alanlar üst ölçekli planlara ve ilgili yönetmeliğe uygun olacak şekilde “Günübirlik Tesis Alanı 
(G)” olarak planlanmıştır.

Günübirlik Tesislerin, bölge ve çevresinde yaşayan nüfusun yeme, içme ve rekreasyon gibi 
günübiriik ihtiyaçlarına cevap vermesi beklenmektedir. Ayrıca söz konusu Günübirlik 
Tesislerde Turizme yönelik özel gösteri ve hizmet fonksiyonlarının da yer alabilmesine 
olanak sağlamak maksadıyla yapı emsali E=0.20 olarak belirlenmiştir. Toplamda 5 ayn 
noktada yaklaşık 60.000 m  ̂büyüklüğünde günübirlik tesis alanı ayrılmıştır.

6.1.4. EĞİTİM TESİSİ ALANLARI

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği EK-lç'de, Nazım İmar Planı Gösterimlerine göre 
Anaokulu, İlkokul Alanı, Ortaokul Alanı, Lise, Mesleki Teknik Öğretim Tesisi Alanı ve Halk 
Eğitim Merkezi gibi alanlar “EĞİTİM ALANI” şeklinde tek başlık altında tanımlanmıştır. Bu 
doğrultuda, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği EK-2 Tabloda yer alan “Farklı Nüfus 
Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan 
Büyüklükleri Tablosu”na uygun olacak şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda 
toplam 39.010 m  ̂büyüklüğünde alan Eğitim Alanı olarak tanımlanmıştır.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda ise bu kullammlar detaylandınlarak; 3000 
m  ̂ büyükIğünde 1 adet Anaokulu, 8000 m  ̂ büyüklüğünde bir adet İlkokul, 9100 m  ̂
büyüklüğünde 1 adet Ortaokul, 15960 m  ̂ büyüklüğünde bir adet Meslek Lisesi (mevcut 
Denizcilik Meslek Lisesi), 2950 m  ̂ büyüklüğünde bir adet Halk Eğitim Merkezi 
planlanmıştır.

6.L5. SAĞLIK TESİSİ ALANLARI

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği EK-lç'de, Nazım İmar Planı Gösterimlerine göre Aile 
Sağlığı Merkezi ve Basamak Sağlık Tesisi alanları “SAĞLIK ALANI” şeklinde tek başlık 
altında tammlanmıştır. Buna göre; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği EK-2 Tabloda yer 
alan “Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlanna İlişkin Standartlar 
ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosu”na uygun olacak şekilde bölgede 10300 m  ̂
büyüklüğünde Sağlık Alanı planlanmıştır.
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Bu doğrultuda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile; Küçükdağ’m 
hemen doğusunda 2800 m  ̂ büyüklüğünde bir adet Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Boğaçay 
Köprüsü'nün kuzeyinde 7500 m  ̂büyüklüğünde bir adet Basamak Sağlık Tesisi planlanmıştır.

6.1.6. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği EK-2 Tabloda yer alan “Farklı Nüfus Gruplarında 
Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri 
Tablosu”na uygun olacak şekilde planlama alanında toplam 4623 m  ̂ büyüklüğünde alan 
Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmıştır.

SOSYAL TESİS ALANLARI (KREŞ GÜNDÜZ BAKIM EVİ)

Antalya Denizcilik Lisesi kuzeyindeki bulunan yaklaşık 3080 m  ̂ büyüklüğündeki alan Kreş 
ve Gündüz Bakım Evi olarak planlanmıştır.

KÜLTÜREL TESİS ALANLARI

Küçükdağ'ın güneyinde yer alan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 
yaklaşık 1543 m  ̂büyüklüğündeki alan, mevcut mülk sahipliliği ve kullanım amacına uygun 
olarak Kültürel Tesis Alanı olarak ayrılmıştır. Alandaki yapılaşma koşulları TİA:1500 m^ 
Yençok:13.50m olarak korunmuştur.

6.L7. AÇIK SPOR TESİSLERİ ALANI

Antalya Denizcilik Lisesi'nin güneyindeki Günübirlik Tesisin hemen bitişiğinde 11.750 m  ̂
büyüklüğünde bir Açık Spor Tesisi Alanı planlanmıştır. Açık Spor Tesisi Alanının rekreasyon 
alanlan ve bitişiğindeki günübirlik tesis ile ilişki ve etkileşim içerisinde birbirini 
destekleyeceği ve bölgenin ihtiyacına cevap verebileceği değerlendirilmektedir.

6.L8. İBADET ALANI (CAMİ)

Planlama alam içerisinde önerilen ticari alanlar ile konut alanlan arasında, her iki bölgenin de 
ihtiyacına cevap vermek üzere 2270 m  ̂ büyüklüğünde bir adet Cami alanı planlanmıştır. 
Aynca, planlama alanının yakın çevresinde de bölgeye hizmet verecek nitelikte mevcut ve 
yapılması planlanan cami alanları bulunmaktadır.

6.L9. AÇIK VE YEŞİL ALANLAR

Kuzeyden Çandır Çayı ve batıdan da Boğaçayı ile çevrelenen planlama alanı, alt bölge ile 
birlikte kent bütünü için de önemli bir rekreasyon merkezi olma potansiyelini taşımaktadır.



Bu potansiyeli açığa çıkarmak ve desteklemek üzere planlamada “Rekreasyon Alanı” ağırlıklı 
bir yeşil alan kullanımına öncelik verilmiştir.

Bu doğrultuda, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği EK-2 Tabloda yer alan “Farklı Nüflıs 
Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan 
Büyüklükleri Tablosu ”nda belirtilen 10 m^/kişi yeşil alan standardının da üzerinde bir yeşil 
alan bölgede tesis edilmiştir.

Planlama ile; yaklaşık 97700 m  ̂Rekreasyon Alanı ve 35.000 m '̂de Park ve Pasif Yeşil Alan 
ile toplamda 132.700 m  ̂ alan büyüklüğüne ulaşılmış, böylece yaklaşık 19 m^/kişilik bir 
rekreasyon ve açık-yeşil alan bölgede tesis edilerek bölgenin kent ölçeğindeki ihtiyaçlara da 
cevap vermesi sağlanmıştır.

Donatı Alanlarının Genel Dağılımı



6.1.10. TEKNİK ALTYAPI

• ULAŞIM

ERİŞME KONTROLLÜ YOLLAR; Erişme Kontrollü Yol niteliğinde olan ve Karayolları 
13. Bölge Müdürlüğü tarafından projelendirilen Antalya Batı Çevre Yolu'nun yakın gelecekte 
hayata geçirilecektir.

Planlama alanının ortasından kuzey-güney doğrultusunda geçerek Karaağaç Bölgesi'ne doğru 
devam eden bahse konu 60 m.lik yol, Karayollan'nca projelendirildiği şekliyle sabit bir veri 
olarak kabul edilerek aynen planlara yansıtılmıştır.

BİRİNCİ VE İKİNCİ DERECE YOLLAR: Planlama alanını güneybatı-kuzeydoğu 
istikametinde katederek Karaağaç Bölgesine ulaşan Enerji Nakil Hattının altı bölge içi ana 
toplayıcı ve dağıtı yol olarak öngörülmektedir. İki gidiş ve iki geliş olarak planlanan yol 23 
metredir ve bölgenin Karaağaç Bölgesi ile de irtibatını sağlayacak ana ulaşım bağlantısıdır.

20 metrelik başka bir trafik yolu bağlantısı ile de bu yol desteklenerek Atatürk Caddesi'ne 
kadar devamlılığı ve bölgenin diğer kentsel alanlar ile bağlantısı sağlanmıştır.

Diğer taraftan planlama alanının güneyinde bulunan donatı alanları ve günübirlik tesisten 
başlayarak kuzeye doğru Boğaçayı’na paralel uzanan ve devamlılığı olan 15 metrelik 2. 
Derece yollar ile ulaşım kademelenmesi sağlanmıştır. Kuzeyde Çandır Çayına paralel olarak 
devam eden 15 metrelik bu arter Batı Çevre Yolu'nun altından geçerek Küçükdağ Bölgesi ile 
de bağlantı sağlamaktadır.

Aynca, planlama alanının kuzeyindeki Günübirlik Tesisler ile Karaağaç Bölgesi arasında 
kalan 25 metrelik yol bağlantısı da doğu-batı yönünde ve kuzey yönünde birleştirilerek 
bölgenin ulaşım bağlantılan kuvvetlendirilmiştir.
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Ulaşım Şeması

YAYA YOLU/BİSİKLET YOLU: Planlama ile bölge içerisinde yaya ve bisiklet ulaşımına 
da öncelik verilmiş ve özel yaya-bisiklet yollan planlanmıştır.

Boğaçayı’nın batı yakasındaki şedde yolu kesiti içerisinde planlanan yaya-bisiklet yolu, bu 
bölgedeki donatı alanlannı ve rekreatif alanlan Boğaçayma paralel olarak kat ederek kuzeye 
doğru devam etmekte ve bir köprü ile kesintisiz Karaağaç Bölgesine bağlanmaktadır. Yine bu 
yolun, Karaağaç Bölgesi şedde yolu ve Uluç/Gürsu Bölgesi şedde yolları arasında yapılacak 
bir köprü ile Boğaçayı’nın doğu yakası ile batı yakası arasındaki yaya ve bisiklet ulaşımını 
kesintisiz birbirine bağlaması öngörülmektedir. Bölgede önerilen bisiklet yolunun detay ve 
kesitlerinin Kentsel Tasarım Projesi ile belirlenmesi gerekmektedir.



• ENERJİ NAKİL HATTI VE TRAFO ALANLARI

Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Antalya İl Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda, 
bölgeden geçmekte olan Enerji Nakil Hattı ve bölgeye yönelik hazırlanan master projede 
öngörülen trafo alanları aynen korunarak plana yansıtılmıştır.

ENH Güzergahı ve Trafo Konumları
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6.2. PLAN NOTLARI

6.2.1. GENEL HÜKÜMLER

• Bu plan, ‘Plan Hükümleri’ ve ‘Plan Açıklama Raporu’ ile bir bütündür.
• Planlama alanı içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı 
ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve Plan Notlarına uyulacaktır.
• Plan, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notlarında belirtilmeyen hususlarda; 3194 Sayılı İmar 
Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine 
uyulacaktır.
• Planlama alanı içerisinde yapılacak tüm yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, 
engellilerin ulaşımını ve kullanımını sağlayacak şekilde Türk Standartları Enstitüsü 
standartlarına uygun olarak yapılması zorunludur.
• Otopark Yönetmeliği’ne uyulacak olup, imar planında tespit edilen yerlerde yer üstünde 
veya altında açık, kapalı veya çok katlı otoparklar yapılabilir.
• Planlama alanına yönelik hazırlanan İmara Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu 
hükümlerine uyulması zorunludur.
• Planlama alanının 2. Derece Deprem Kuşağı içerisinde olması nedeniyle her türlü yapıya 
ilişkin mimari projede (tadilatlar dâhil olmak üzere) “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkmdaki Yönetmelik” ile “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” 
hükümlerine uyulması zorunludur.
• Bölgesel olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan enerji, iletişim, ulaşım ve 
benzeri altyapılar ile doğalgaz boru hatları ve tesislerinde, ilgili idarece onaylanacak jeolojik 
ve gerektiğinde hazırlanacak jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarına uyularak gerekli güvenlik 
önlemleri alınacaktır.
• Karayolu güzergâhıyla ilgili uygulama, Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapılacak olan 
fizibilite etüt ve avan projeye göre gerçekleştirilecektir.
• Eneıji Nakil Hattı altında kalan alanlarda İlgili Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunlu 
olup, her türlü uygulama AEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılacaktır.
• 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları 
Koruma ve Kontrol Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
• Planlama alanında kırmızı kot; DSİ, ASAT ve ilgili Belediyesince, DSİ taşkın projesi 
kapsamındaki şedde kotu dikkate alınarak belirlenecektir.
• Plan onama sınırı içinde yer alan dere mutlak koruma alanları içinde; mevcut veya yapılacak 
olan fezeyan kontrolü, kollektör, dere ıslah ve tüm altyapı arıtma ve uzaklaştırma tesisleri, 
atık su, yağmur suyu ve yer altı sulan tesisleri için uygulama şeklini belirlemeye ve gerekli 
önlemleri almaya DSİ ve ASAT yetkilidir. DSİ ve ASAT'm uygun görüşü alınmadan afete 
maruz bölge (taşkın sının) içinde kalan kullanımlara inşaat ruhsatı verilemez.



6.2.2. GENEL YAPILANMA KOŞULLARI

• Planlama alanı dahilinde Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 ve Tablo-2'ye 
uyulacaktır. Tablo-1 ve Tablo-2’nin hangi alanlarda uygulanacağı, ilgili bölümlerde ayrıca 
belirtilmektedir.
• Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda binalar arasındaki mesafe, kat adedine 
göre Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablolarda belirtilen minimum yan bahçeler toplamı 
veya bloklar arası mesafedir. Parsele imar planında inşaat yaklaşma sınırı verilmiş ise bu 
mesafeler ihlal edilemez.
• Plan ve plan notları ile belirlenmiş olan KAKS, TAKS, Yençok ve Yoğunluklu Yapı Düzeni
Tablosundaki koşullara uymak zorunlu olup, herhangi bi sebep veya inşaat alanını
kullanamamadan dolayı en az ön, yan ve arka bahçe ile, binalar arasındaki en az mesafe 
koşulları ihlal edilemez.
• Birden fazla yapı yapılan parsellerde bloklann kat yükseklikleri farklı olabilir. Bu durumda; 
her yapı için istenen bloklar arası mesafe toplamının yarısı, iki blok arası mesafedir.
• Köşe başına rastlayan parsellerde, yol tarafındaki bahçe yerine, minimum çekme mesafesi 
olarak o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.
• Parselin karşılıklı iki cephesi yola bakıyorsa, maksimum bina boyunu geçmemek üzere arka 
yola bakan cephe mesafesi de ön bahçe gibi tespit edilir. Birden fazla yola cephesi olan 
parsellerde yapı ile yol arasında kalan parsel bölümleri de ön bahçe tanımına girer.

YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİNE İLİŞKİN TABLO-1

Kat
Adedi

Bina Cephe Hattının  
Yol Aksından  

Uzaidığı

Min yan 
bahçeler 

toplamı veya 
bloklar arası 

mesafe

Min
Arka
Bahçe

Min bina 
cephesi

Min bina 
derinliği

1 i m a r  PLANINDA 
b e l i r l e n e n  
m i n i m u m  o n

BAHÇE 
MESAFELERİNİN 

ALTINA 
DÜŞMEMEK 

KAYDI İLE YOL 
AKSINDAN BİNA 

CEPHE HATTI 
ARASI H/2 

MESAFESİ KADAR 
BIRAKILIR

6.00 6.50 6.00 6.00
2 6.00 6.50 6.00 6.00
3 8.50 9.50 6.00 6.00

4 1L50 12.50 6.00 6.00
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YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİNE İLİŞKİN TABLO-2

Kat
Adedi

Bina Cephe Hattının  
Yol Aksından  

Uzaklığı 
(m etre)

Min yan 
bahçeler 

toplamı veya 
bloklar arası 

mesafe 
(metre)

Min
Arka
Bahçe

(m etre)

Min bina 
cephesi 
(metre)

Min bina 
derinliği 
(metre)

i m a r  PLANINDA 
BELİRLENEN 
MİNİMUM ÖN 

BAHÇE 
MESAFELERİNİN 

ALTINA 
DÜŞMEMEK 

KAYDI İLE YOL 
AKSINDAN BİNA 

CEPHE H AİTİ  
ARASI H/2 

MESAFESİ KADAR  
BIRAKILIR

10 6.50
10 6.50
10 9.50

11.50 12.50

6.00
6.00
6.00

6.00

6.00
6.00
6.00

6.00

6.2.3. KONUT ALANLARI; Konut Alanlarında yapı nizamı Ayrık Nizam, kat adedi ise 
Max. 4 kattır (daha az katlı yapılar yapılabilir). Yapı yoğunluğu E=0.80 ve 
maxTAKS=0.30'dur. KAKS, maxTAKS ve Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo 
koşullarına uymak kaydı ile aynı parselde birden fazla yapı yapılabilir. Konut alanlarında. 
Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-l’e uyulacaktır.

6.2.4. TİCARET ALANLARI (Tl); Ticaret Alanlarında E=0,80 ve Yençok: 14.50m olarak 
belirlenmiştir. Bu alanlarda yaygın taban alanı kullammma imkan sağlanması amacı ile 
minTAKS=0.30'dur. KAKS, Yençok, minTAKS ve Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo 
koşullarına uymak kaydı ile aynı parselde birden fazla yapı yapılabilir. Ticaret Alanlannda 
(Tl), Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-2’ye uyulacaktır.

6.2.5. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI (G); Günübirlik Tesis Alanlannda yapı emsali 
E=0.20 olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda, yaygm taban alam kullanımına imkan sağlanması 
amacı ile TAKS (Taban Alanı Katsayısı) Serbesttir. Bu alanlarda konaklama ve kamping 
ünitelerini içermeyen; yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor imkânlannı günübirlik olarak 
sağlayan; duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, kafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, açık spor 
alanlan, spor tesisleri, açık gösteri eğlence alanlan, anfitiyatro, seyirci tribünü, lunapark, 
yüzme havuzu, fuar, su oyunları parkı ve özellik taşıyan el sanatları ürünleri 20 m^’yi 
geçmeyen sergi ve satış ünitelerinin içeren yapı ve tesisler yer alabilir. Anfitiyatro ve seyirci 
tribünü haricindeki tüm yapı ve tesisler için Yençok=2 katı (6,50 m.) geçemez. Anfitiyatro ve 
seyrici tribünü gibi yapı ve tesislerin saçak kotu maximum 12.50 m'dir. Bu alanlarda 
yapılacak yapılarda Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-2’ye uyulacaktır.



6.2.6. BELEDİYE HİZMET ALANI (BHA-PAZAR YERİ); Belediye Hizmet Alanları için 
yapı emsali E=0.80, TAKS=Serbest ve Yençok: 4 kat olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda, 
Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 ’e göre uygulama yapılacaktır.
Yençok=9 metre olmak ve mülkiyet sınırları dışına taşmamak kaydıyla, Pazar Yeri olarak 
ayrılan alanın üzeri esnafı ve alışveriş yapan vatandaşı yağmur, güneş vb. gibi iklim 
koşullarından korumak maksadıyla kapatılabilir. Anca, bu alanın etrafı kapatılamaz. Bu alan 
dahilinde yer alacak zabıta kontrol noktası, ağırlık kontrol ünitesi, tuvaletler, çöp toplama yeri 
vb gibi kapalı alan ihtiyaçlarını karşılamak üzere E=0.05'i ve maxh=l katı aşmamak kaydı ile 
ilave hizmet birimi yapılabilir. Aynca, Pazar Yeri olarak tespit edilen alanın üstünde veya 
altında açık ve çok katlı otoparklar yer alabilir.

6.2.7. KAMU HİZMET ALANLARI (İDARİ HİZMET ALANLARI, RESMİ KURUM 
ALANLARI); İdari Hizmet Alanlan ve Resmi Kurum Alanları için yapı emsali E=0.80, 
Yençok=4 kat olarak belirlenmiştir. TAKS=Serbesttir. Bu alanlarda, Yoğunluklu Yapı 
Düzenine İlişkin Tablo-l’e göre uygulama yapılacaktır.

6.2.8. EĞİTİM TESİSİ ALANLARI (ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL, 
MESLEK LİSESİ, HALK EĞİTİM MERKEZİ); Eğitim Alanları için yapı emsali E=0.80 
ve maxTAKS=0.40 olarak belirlenmiştir. Yençok=4 kattır ve bodrum kat düzenlenebilir. Bu 
alanlarda, Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-l’e göre uygulama yapılacaktır.

6.2.9. SAĞLIK TESİSİ ALANLARI (AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, BASAMAK SAĞLI 
TESİSİ); Sağlık Alanları için yapı emsali E=0.80, kat adedi Yençok: 4 kat olarak 
belirlenmiştir. Taban Alanı Katsayısı TAKS=Serbesttir. Bu alanlarda. Yoğunluklu Yapı 
Düzenine İlişkin Tablo-1 ’e göre uygulama yapılacaktır.

6.2.10. KÜLTÜREL TESİS ALANLARI; Kültürel Tesis Alanları için yapı emsali E=0.80, 
kat adedi Yençok=4 kat olarak belirlenmiştir. Taban Alanı Katsayısı TAKS=Serbesttir. Bu 
alanlarda, Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-l’e göre uygulama yapılacaktır.

6.2.11. KREŞ ve GÜNDÜZ BAKIM EVİ; Kreş Gündüz Bakım Evi için yapı emsali E=0.80, 
kat adedi Yençok=4 kat olarak belirlenmiştir. Taban Alanı Katsayısı TAKS=Serbesttir. Bu 
alanlarda. Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1’e göre uygulama yapılacaktır.

6.2.12.İBADET YERİ (CAMİ); Cami alanlarında, ilgili kurumca hazırlanacak projeye göre 
(KAKS, TAKS ve Yençok değerleri aranmaz) uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda dinî 
tesisin mimarisi ile uyumlu olmak koşuluyla; lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, yurt 
ve kurs yapısı ile gasilhane, şadırvan ve hela gibi müştemilatlar yapılabilir. Bu alanlar için 
yapı emsali E=0.30, Yençok=2 kattır. Dini Tesis Alanlarında Yoğunluklu Yapı Düzenine 
İlişkin Tablo-l’e göre uygulama yapılacaktır.



6.2.13. AÇIK VE YEŞİL ALANLAR; Bu planda yer alan tüm Açık ve Yeşil Alanlar ile 
ilgili uygulamalarda, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliğinde belirlenen kapsam ve hükümlere uyulacaktır.

• AÇIK SPOR TESİSİ ALANI; Bölgenin spor ve oyun alanı ihtiyacını karşılamak 
üzere öngörülmüştür. Bu alanlarda açık spor ve oyun alanları ile birlikte ziyaretçilerin 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik otopark alanları, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve 
spor faaliyetlerine yönelik ticari birimler yeralabilir.

• REKREASYON ALANLARI; Bölgenin eğlenme ve dinlenme ihtiyaçlannı 
karşılamaya yönelik planlanan rekreasyon alanlarında; otopark, havuz, açık spor ve 
oyun alanları, sökülüp takılablir malzemeden yapılmak kaydıyla çay bahçesi, büfe, 
pergole, kameriye, güvenlik kulübesi, giyinme ve soyunma kabinleri yapılabilir.
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1/1000 ölçekli İmar Planı (Ölçeksiz)



İTİRAZ EDEN ; YAŞAR PAZIR (T.C.No: 31 03 600 88 76 )
Bahtıiı Mah. Uluönder Atatürk Cad. No: 395 D: 1 Konyaaltı-ANTALYA

VEKİLİ : Av. Yahya CEBECİ (Antalya Barosu: 1159 )
Elmalı mah. Subaşı Cad. 17. Sok. No; 5 Ekip işh. K:2 D: 5 ANTALYA

D. KONUSU : 1 / 5000 ölçekli nazım imar planının ve 1 / 1000 ölçekli imar planı ile
İmar planı Revizyonuna İTİRAZ

NEDENİ : 1-itiraz eden müvekkilim Yaşar PAZIR Konyaaltı ilçesi Bahtıiı Mahalle
sinde ikamet etmektedir. Bunun dışında müvekkilim, Konyaaltı ilçesi 

Çakırlar Mahallesi 510,511,531,1589 ve 1591 nolu kadastro parsellerinin malikidir. Değinilen 
taşınmazda uzun yıllardır ve halen tarım yapmaktadır.

2-Söz konusu taşınmazının bulunduğu bölgede 29.09.2000 tarih ve 306 
Sayılı Encümen kararına göre yapılan imar uygulaması işlemi Antalya 1. İdare Mahkemesinin
22.01.2004 tarih ve 2001 / 681 Esas, 2004 / 84 Karar sayılı kararı ile İPTAL edilmiş, karar 
kesinleşmiştir.

Yine , söz konusu parsellerin bulunduğu bölgeye ait 1/5000 ölçekli ve 
1/1000 ölçekli İMAR PLANLARI DA Antalya 1. İdare Mahkemesinin 28.03.2001 tarih ve E. 
1999 /455, 2001 / 327 sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞ, iptal kararları kesinleşmiştir.

3-Kesinleşen iptal kararları gereği. Belediyenizin İdari Yargılama Usulü 
Kanununun 28. Maddesine göre Mahkeme kararlarını uygulaması, İMAR PLANININ VE İMAR 
UYGULAMASININ İPTALİ ÜZERİNE geri dönüş planı hazırlayarak tapuya sunması, 
KADASTRAL PARSELLERE DÖNÜŞÜ sağlaması, ESKİ HALE İADENİN gerçekleştirilmesi 
bundan sonra YENİDEN İMAR PLANI ve UYGULAMA İMAR PLANI hazırlanması gerekirken, 
İPTAL EDİLEN İMAR PLANLARINDA revizyonla, esasında iptal edilen imar planını korunmak 
amacıyla yapılan işlemler yasal değildir. İptal kararı sonrası Kadastro parsellerine ve eski hale 
dönüş yapılmadan aynı plan üzerinden revizyonla yetinilmesinin yerinde olmadığı açık olup 
itiraz ediyoruz. Ekli Danıştay 6. Dairesi kararı da benzer içeriktedir. Buna rağmen iptal edilen 
imar planında revizyon yapıldığından bahisle yeni bir imar planı imiş gibi işlem yapılması yasal 
dayanaktan yoksun ve uygulamaya da avkırıdır.(Ek-Danıstav 6. Dairesinin kararı)

4-İmar planı ve imar uygulaması iptal edildikten sonra iptal kararı
uygulanmadığı gibi, aksine plan onama sınırı genişletilerek aynı plan içine almak suretiyle 
yapılan revizyonun da hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Yeni plan hazırlanmadan, iptal 
edilen eski plan revizyonla ve üstelik eski planın onama sınırı genişletilerek plan yapılması söz 
konusu olamaz. Yasal dayanaktan yoksundur. Bu nedenle de iptal kararından sonra yenide 
hazırlanmış gibi gösterilmeye çalışılan 1/5000 ölçekli ve 1 / 1000 ölçekli imar planlarına da 
itiraz ediyoruz. Yasal değildir. (Ek-Danıstav 6. Dairesi Kararı) .../..



5-ltiraz konusu planların kapsadığı imar alanında Düzenleme Ortaklık 
Payı ve Kamu Ortaklık Payı dışında Belediyeniz lehine ihdasla yaklaşık 1000.000 m2 arazi 
çıkartılmıştır. Özel mülk sahiplerinden ve itiraz eden müvekkilimden yapılan kesinti oranı 
yaklaşık %53 dür. Fazla oranda Düzenleme Ortaklık Payı. Kamu ortaklık payı kesilmesi 
yasal olmadığı gibi bunların dışında Belediyeniz lehine, üstelik yapılaşma imkanı da 
yerilerek fahiş miktar ve oranda arazi çıkartılmasının haklı hiçbir gerekçesi yoktur. Bu 
durum özel mülk sahiplerinin arsalarının daralmasına, dar yol ve küçük yeliş alan bırakılmasına 
veya hiç ayrılmamasına, okul v.s. yerler için ayrılan arsaların küçültülmesine sebebiyet 
vermiştir, itiraz eden müvekkilimden haksız ve dayanaktan yoksun şekilde fazla oranda kesinti 
yapılması kabul edilemez. Fahiş oranda DOP ve KOP kesintisi yanında , Belediyeniz lehine 
ayrıca ihdasla arazi çıkartılması da yeninde olmadığından DOP VE KOP oranı ile ihdasla 
Belediyeniz lehine arazi oluşturulmasına da itiraz ediyoruz.

6-Diğer yandan, muhasara bölgesinde yer alan, aradan geçen derenin 
kuzey-batı kısmında bulunan taşınmazların, iptali istenen imarda, maliklerine, taşınmazlarının 
bulunduğu yerden arsa çıkartılması mümkün iken çoğunluğuna arazilerinin bulunduğu yer 
dışında , derenin güney kısmından arsa verilmesi müvekkilimin arazisinin bulunduğu alanda 
yapılacak çalışmayı sorunlu hale getirmektedir. Yeşil alan ve yolların daraltılmasına, kamu 
alanları için ayrılan arsaların küçültülmesine, özel mülke konu arsaların sıkışmasına veya 
şekillerinin bozulmasına sebebiyet verilmiş, yeşil alan derenin karşı tarafına aktarılmıştır. 
Müvekkilimin arazisinden %53 oranda kesinti yapılmasına rağmen taşınmazının bulunduğu 
bölgede yeşil alan ve yol kalmamıştır. Bu uygulamanın kabul edilemeyeceği açıktır. Aşamada 
sorun yaratacağı da tartışmasızdır. Müvekkilimden kesilen %53 orandaki arazi hangi gerekçe 
ile kim veya kimlere gitmiştir ? Yapılan işlem Anayasaya, Yasal mevzuata, şehircilik plan ve 
ilkelerine de uygun değildir. Müvekkilimden de kabulü istenemez. Anılan nedenle de imar 
planlarına itiraz ediyoruz. Nazım İmar planına ve askıya çıkartılan 1 / 1000 lik plana itiraz 
ediyoruz. Uygulama kabiliyeti yoktur. Amaca da aykırıdır.

Benzer gerekçelerle ayrıca ANTALYA İDARE MAHKEMESİNE iptal 
istemli dava açılmış olup Belediyenize de itirazımızı bildiriyoruz.

SONUÇ : Belirtilen nedenlerle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere,

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Meclisinin 12.02.2014 tarih ve 
655 nolu kararının ve bu karara konu 1/5000 ölçekli nazım imar planına,

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.03.2015 tarih ve 267 
Sayılı Kararı ile Muhasara Bölgesine ilişkin 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planı 
Revizyonunun, emsal düşürülerek ve değiştirilerek kabulüne ilişkin kararına,

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.03.2015 Tarih ve 211 
Sayılı ,1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliğinin Hazırlanmasına ilişkin kararı,

Konyaaltı Belediyesi Meclisinin 06.03.2015 Tarih ve(53 Sayılı kararı ile



Antalya İdare Mahkemesinde de iptal istemli dava açılmış olup 
itirazımıza ilişkin dilekçemizin alınmasını, Mağduriyeti, haksızlıkları ve haksız sonuçları 
giderecek şekilde, iptal kararına, usul ve yasaya uygun işlem tesisini,

Bu gerekçeyle .öncelikle, kesinleşen iptal kararları gereği GERİ DÖNÜŞ 
PLANI hazırlanarak KADASTRAL PARSELLERE DÖNÜŞÜNs^e ESKİ HALE İADENİN 
sağlanmasını vekaleten talep ederim. p \^05.10.2015

în Yaşar PAZIR

E K İ ;  1-Vekalet örneği

2-Danıştay 6. Dairesi emsal kararları

3-Davacı adına 5 adet tapu senedi örneği

ICEBECİ

4- Antalya 1. İdare Mahkemesinin 22.01,2004 tarih ve 
2001 / 681 Esas, 2004 / 84 Karar sayılı kararı örneği

5-Antalya 1. İdare Mahkemesinin 28.03.2001 tarih ve 
E. 1999/455, K.2001 / 327 sayılı kararı örneği



İTİRAZ EDEN : ŞERİFE PAZIR (T.C.No: 31 92 400 9212 )
Bahtılı Mah. Uluönder Atatürk Cad. No: 395 D: 1 Konyaaltı-ANTALYA

VEKİLİ : Av. Yahya CEBECİ (Antalya Barosu: 1159 )
Elmalı mah. Subaşı Cad. 17. Sok. No: 5 Ekip işh. K:2 D: 5 ANTALYA

D. KONUSU : 1 / 5000 ölçekli nazım imar planının ve 1 / 1000 ölçekli imar planı ile
imar planı Revizyonuna İTİRAZ

NEDENİ : 1-İtiraz eden müvekkilim Şerife PAZIR Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahalle
sinde ikamet etmektedir. Bunun dışında müvekkilim, Konyaaltı İlçesi 

Çakırlar Mahallesi 517 nolu kadastro parsellerinin malikidir. Değinilen taşınmazda uzun
yıllardır ve halen tarım yapmaktadır.

2-Söz konusu taşınmazının bulunduğu bölgede 29.09.2000 tarih ve 306 
Sayılı Encümen kararınagöre yapılan imar uygulaması işlemi Antalya 1. idare Mahkemesinin
22.01.2004 tarih ve 2001 / 681 Esas, 2004 / 84 Karar sayılı kararı ile İPTAL edilmiş, karar 
kesinleşmiştir.

Yine , söz konusu parsellerin bulunduğu bölgeye ait 1/5000 ölçekli ve 
1/1000 ölçekli İMAR PLANLARI DA Antalya 1. İdare Mahkemesinin 28.03.2001 tarih ve E.
1999/455, 2001 / 327 sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞ, iptal kararları kesinleşmiştir.

3-Kesinleşen iptal kararlan gereği, Belediyenizin İdari Yargılama Usulü 
Kanununun 28. Maddesine göre Mahkeme kararlarını uygulaması, İMAR PLANININ VE İMAR 
UYGULAMASININ İPTALİ ÜZERİNE geri dönüş planı hazırlayarak tapuya sunması, 
KADASTRAL PARSELLERE DÖNÜŞÜ sağlaması, ESKİ HALE İADENİN gerçekleştirilmesi 
bundan sonra YENİDEN İMAR PLANI ve UYGULAMA İMAR PLANI hazırlanması gerekirken, 
İPTAL EDİLEN İMAR PLANLARINDA revizyonla, esasında iptal edilen imar planını korunmak 
amacıyla yapılan işlemler yasal değildir, iptal kararı sonrası Kadastro parsellerine ve eski hale 
dönüş yapılmadan aynı plan üzerinden revizyonla yetinilmesinin yerinde olmadığı açık olup 
itiraz ediyoruz. Ekli Danıştay 6. Dairesi kararı da benzer içeriktedir. Buna rağmen iptal edilen 
imar planında revizyon yapıldığından bahisle yeni bir imar planı imiş gibi işlem yapılması yasal 
dayanaktan yoksun ve uygulamaya da avkırıdır.(Ek-Danıstav 6. Dairesinin kararı)

4-İmar planı ve imar uygulaması iptal edildikten sonra iptal kararı
uygulanmadığı gibi, aksine plan onama sınırı genişletilerek aynı plan içine almak suretiyle 
yapılan revizyonun da hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Yeni plan hazırlanmadan, iptal 
edilen eski plan revizyonla ve üstelik eski planın onama sınırı genişletilerek plan yapılması söz 
konusu olamaz. Yasal dayanaktan yoksundur. Bu nedenle de iptal karanndan sonra yeniden 
hazırlanmış gibi gösterilmeye çalışılan 1/5000 ölçekli ve 1 / 1000 ölçekli planlarına da
itiraz ediyoruz. Yasal değildir. (Ek-Danıstav 6. Dairesi Kararı)



5-ltiraz konusu planların kapsadığı imar alanında Düzenleme Ortaklık 
Payı ve Kamu Ortaklık Payı dışında Belediyeniz lehine ihdasla yaklaşık 1000.000 m2 arazi 
çıkartılmıştır. Özel mülk sahiplerinden ve itiraz eden müvekkilimden yapılan kesinti oranı 
vaklasık %53 dür. Fazla oranda Düzenleme Ortaklık Payı. Kamu ortaklık pavı kesilmesi 
yasal olmadığı gibi bunların dışında Belediyeniz lehine, üstelik yapılaşma imkanı da 
verilerek fahiş miktar ve oranda arazi çıkartılmasının haklı hiçbir gerekçesi yoktur. Bu 
durum özel mülk sahiplerinin arsalarının daralmasına, dar yol ve küçük yeliş alan bırakılmasına 
veya hiç ayrılmamasına, okul v.s. yerler için ayrılan arsaların küçültülmesine sebebiyet 
vermiştir, itiraz eden müvekkilimden haksız ve dayanaktan yoksun şekilde fazla oranda kesinti 
yapılması kabul edilemez. Fahiş oranda OOP ve KOP kesintisi yanında , Belediyeniz lehine 
ayrıca ihdasla arazi çıkartılması da yeninde olmadığından DOP VE KOP oranı ile ihdasla 
Belediyeniz lehine arazi oluşturulmasına da itiraz ediyoruz.

6-Diğer yandan, muhasara bölgesinde yer alan, aradan geçen derenin 
kuzey-batı kısmında bulunan taşınmazların, iptali istenen imarda, maliklerine, taşınmazlarının 
bulunduğu yerden arsa çıkartılması mümkün iken çoğunluğuna arazilerinin bulunduğu yer 
dışında , derenin güney kısmından arsa verilmesi müvekkilimin arazisinin bulunduğu alanda 
yapılacak çalışmayı sorunlu hale getirmektedir. Yeşil alan ve yolların daraltılmasına, kamu 
alanları için ayrılan arsaların küçültülmesine, özel mülke konu arsalann sıkışmasına veya 
şekillerinin bozulmasına sebebiyet verilmiş, yeşil alan derenin karşı tarafına aktarılmıştır. 
Müvekkilimin arazisinden %53 oranda kesinti yapılmasına rağmen taşınmazının bulunduğu 
bölgede yeşil alan ve yol kalmamıştır. Bu uygulamanın kabul edilemeyeceği açıktır. Aşamada 
sorun yaratacağı da tartışmasızdır. Müvekkilimden kesilen %53 orandaki arazi hangi gerekçe 
ile kim veya kimlere gitmiştir ? Yapılan işlem Anayasaya, Yasal mevzuata, şehircilik plan ve 
ilkelerine de uygun değildir. Müvekkilimden de kabulü istenemez. Anılan nedenle de imar 
planlarına itiraz ediyoruz. Nazım İmar planına ve askıya çıkartılan 1 / 1000 lik plana itiraz 
ediyoruz. Uygulama kabiliyeti yoktur. Amaca da aykırıdır.

Benzer gerekçelerle ayrıca ANTALYA İDARE MAHKEMESİNE iptal 
İstemli dava açılmış olup Belediyenize de itirazımızı bildiriyoruz.

SONUÇ ; Belirtilen nedenlerle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere,

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Meclisinin 12.02.2014 tarih ve 
655 nolu kararının ve bu karara konu 1/5000 ölçekli nazım imar planına,

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.03.2015 tarih ve 267 
Sayılı Kararı ile Muhasara Bölgesine ilişkin 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planı 
Revizyonunun, emsal düşürülerek ve değiştirilerek kabulüne ilişkin karanna,

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.03.2015 Tarih ve 211 
Sayılı ,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Hazırtanmasına ilişkin kararı.



Antalya İdare Mahkemesinde de iptal istemli dava açılmış olup 
itirazımıza ilişkin dilekçemizin alınmasını, Mağduriyeti, haksızlıkları ve haksız sonuçları 
giderecek şekilde, iptal kararına, usul ve yasaya uygun işlem tesisini,

Bu gerekçeyle .öncelikle, kesinleşen iptal kararları gereği GERİ DÖNÜŞ 
PLANI hazırlanarak KADASTRAL PARSELLERE. DÖNÜŞÜN ve ESKİ HALE İADENİN 
sağlanmasını vekaleten talep ederim. \ \  05.10.2015

İtiraz ̂ e n  Şerife PAZIR 
vâkili a \  YahvflvCEBECl

E K İ :  1-Vekalet örneği

2-Danıştay 6. Dairesi emsal kararları

3-Davacı adına 1 adet tapu senedi örneği

4- Antalya 1. İdare Mahkemesinin 22.01.2004 tarih ve 
2001 / 681 Esas, 2004 / 84 Karar sayılı kararı örneği

5-Antalya 1. idare Mahkemesinin 28.03.2001 tarih ve 
E. 1999/455, K.2001 / 327 sayılı kararı örneği



T.C.

D AN IŞTAY 

6. DAİRE

E. 2010/1756 

K. 2014/1355 

T. 25.2.2014

• İL G ENEL M ECLİSİNCE KABUL EDİLEN İLAVE İMAR PLANININ İPTALİ ( Dava 
Konusu Alanın Daha Önce Mevzi İmar Planı Bulunan Bölgeye Bitişik Olduğu - Bu 
Haliyle Mevzii İmar Planlarının Genişletilmesi Sonucunu Doğuracak ve Bu Planla 
Bütünleşecek Şekilde İlave İmar Planı Yapılam ayacağı)

• İLAVE İMAR PLANI ( Mevzii İmar Planlarının Genişletilmesi Sonucunu Doğuracak ve 
Bu Planla Bütünleşecek Şekilde Mevzii İmar Planına Bitişik Mevzii İmar Planı 
Oluşturulmasına Yönelik İlave İmar Planı Yapılam ayacağı)

• MEVZİ İMAR PLANI ( İl Genel Meclisince Kabul Edilen İlave İmar Planının İptali - 
Mevzii İmar Planlarının Genişletilmesi Sonucunu Doğuracak ve Bu Planla 
Bütünleşecek Şekilde İlave İmar Planı Yapılamayacağı/İstemin Kabulünün İsabetli 
Olduğu )

3194/m.5,6

ÖZET : Dava; il genel meclisince kabul edilen ilave imar planının iptali istemine ilişkindir. 
Dava konusu alanın daha önce mevzi imar planı bulunan bölgeye bitişik olduğu, bu haliyle 
mevzii imar planlarının genişletilmesi sonucunu doğuracak ve bu planla bütünleşecek 
şekilde, mevzii imar planına bitişik, mevzii imar planı oluşturulmasına yönelik ilave imar 
planı yapılamaz.

İstemin Özeti : Antalya ili, Kaş İlçesi, Belenli Köyü, ... ada ... sayılı parselin bulunduğu 
alanda yapılan 1/1000 ölçekli ilave imar planının kabulüne ilişkin 09.01.2009 tarihli, 52 
sayılı il genel meclisi kararının iptali istemiyle açılan davada; dava konusu işlemin iptali 
yolunda Antalya 3. İdare Mahkemesince verilen 30/09/2009 tarihli, E:2009/147,
K;2009/1019 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması 
istenilmektedir.

Savunmanın Ö ze ti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik H akim i: Ulya Emiroğlu

Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği 
düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve 
dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:



KARAR : Dava, Antalya ili, Kaş İlçesi, Belenli Köyü, ... ada ... sayılı parselin bulunduğu 
alanda yapılan 1/1000 ölçekli ilave imar planının kabulüne ilişkin 09.01.2009 tarihli, 52 
sayılı il genel meclisi kararının; yapılan planla çıkmaz yol ve çıkmaz yola cepheli parseller 
oluşturulduğu, bu durumun mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle açılmış, 
mahkemece; ... ada ... nolu parsele yönelik olarak hazırlanan ilave imar planı dava konusu 
il genel meclisi kararıyla kabul edilmiş olsa da, dava konusu alanın daha önce mevzi imar 
planı bulunan bölgeye bitişik olduğu, bu haliyle mevzii imar planlarının genişletilmesi 
sonucunu doğuracak ve bu planla bütünleşecek şekilde, mevzii imar planına bitişik, mevzii 
imar planı oluşturulmasına yönelik ilave imar planı yapılamayacağı, bu nedenle söz konusu 
parselin bulunduğu alanda yapılan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının kabulüne 
ilişkin dava konusu işlemde planlama ilke ve esaslan ile imar mevzuatına uyarlık 
bulunmadığı belirtilerek iptal kararı verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz 
edilmiştir.

3194 sayılı imar Kanunu'nun Ş.maddesinde; nazım imar planlan, varsa bölge veya çevre 
düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu 
işlenmiş olarak çizilen ve 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 problemlerinin 
çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak 
üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan planlar, 
uygulama imar planları ise; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu 
işlenmiş olarak nazım imar planı 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 tanımlanmış olup, 6.maddesinde; planların, kapsadıklan alan ve amaçları 
açısından; "bölge planları" ve "imar planlan”, imar planlannın ise, "nazım imar planlan” ve 
“uygulama imar planlan" olarak hazırlanacağı kurala bağlanmıştır.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3.maddesinin 4 .bendinde; ilave imar planı: 
yürürlükte bulunan planın ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve 
mevcut planın genel arazi kullanım kararlan ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak 
biçimde hazırlanan plan olarak, S.bendinde ise mevzii imar planı; mevcut planlann 
yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması 
gereğinin ve sınırlannın ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım 
kurallanna uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan 
sınırlan dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlannı 
kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planı olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda yer verilen ilave ve mevzii imar planı tanımlarının irdelenmesinden; ilave imar 
planı tanımında yer verilen yürürlükteki plan kavramından, 1/5000 ölçekli nazım imar 
planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının anlaşılması gerektiği, 1/5000 ölçekli 
nazım imar planlarının; arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, 
bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklannı, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme 
alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin 
çözümü gibi hususları gösteren ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak 
üzere düzenlenen bütüncül planlar olduğu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlannın ise; 
1/5000 ölçekli nazım imar planlan doğrultusunda hazırlanan, üst ölçekli bu planla hiyerarşik 
bağı bulunan ve bütünlük arz eden planlar olduğu açıktır.

Öte yandan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte de; ilave imar planlarının, 
mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak 
biçimde hazırlanan planlar olduğu düzenlenmiş, mevzii imar planlarının ise, mevcut 
planlann yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlannın kullanıma



açılması gereğinin ortaya çıkması halinde yapılması mümkün olan, yürürlükteki her tür ve 
ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki planlar olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda mevzii imar planlarının ancak istisnai durumlarda yapılabileceği 
anlaşılmış olup, mevzii imar planlarının genişletilmesi sonucunu doğuracak ve bu planla 
bütünleşecek şekilde, mevzii imar planına bitişik, mevzii imar planı oluşturulmasına yönelik 
ilave imar planı yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

Kaldı ki, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik, kanun sistematiği açısından 
incelendiğinde de; yönetmeliğin 3. maddesinin birinci fıkrasında nazım imar planının, 2. 
fıkrasında uygulama imar planının, 3.fıkrasında revizyon planın, 4.fıkrasında ise ilave imar 
planın düzenlendiği, mevzii imar planının ise ilave imar planından sonra 5. fıkrada 
düzenlendiği dolayısıyla ilave imar planı tanımında yer verilen mevcut plan kavramının 
mevzii imar planlarını kapsamadığı açıktır.

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek 
bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun maddesinde belirtilen 
nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.

SONUÇ : Antalya 3. İdare Mahkemesince verilen 30/09/2009 tarihli, E:2009/147, 
K:2009/1019 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını 
gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın 
onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini 
izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 
25.02.2014 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

Dava, Antalya ili, Kaş İlçesi, Belenli Köyü, ... ada ... nolu parselin bulunduğu alanda 
yapılan 1/1000 ölçekli ilave imar planının kabulüne ilişkin 9.1.2009 tarih ve 52 sayılı il genel 
meclisi kararının; yapılan planla çıkmaz yol ve çıkmaz yola cepheli parseller oluşturulduğu 
bu durumun mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle açılmış, mahkemece; ... 
ada ... nolu parsele yönelik olarak hazırlanan ilave imar planının dava konusu il genel 
meclisi kararıyla kabul edilmiş olsa da, dava konusu alanın daha önce mevzi imar planı 
bulunan bölgeye bitişik olduğu, bu haliyle mevzii imar planlarının genişletilmesi sonucunu 
doğuracak ve bu planla bütünleşecek şekilde, mevzii imar planına bitişik, mevzii imar planı 
oluşturulmasına yönelik ilave imar planı yapılamayacağı, bu nedenle söz konusu parselin 
bulunduğu alanda yapılan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının kabulüne ilişkin dava 
konusu işlemde planlama ilke ve esasları ile imar mevzuatına uyarlık bulunmadığı 
belirtilerek iptal kararı verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun Ş.maddesinde; nazım imar planları, varsa bölge veya çevre 
düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu 
işlenmiş olarak çizilen ve 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 problemlerinin 
çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak 
üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan planlar, 
uygulama imar planları ise; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu 
işlenmiş olarak nazım imar planı 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 tanımlanmış olup, 6.maddesinde; planların, kapsadıkları alan ve amaçları 
açısından; “bölge planlan” ve "imar planlan” ,imar planlarının ise, "nazım imar planları” ve 
"uygulama imar planlan" olarak hazırlanacağı kurala bağlanmıştır.



Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3.maddesinin 4.bendinde; ilave plan: 
yürürlükte bulunan planın ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve 
mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak 
biçimde hazırlanan plan olarak, 5.bendinde ise mevzii imar planı; Mevcut planların 
yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması 
gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım 
kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan 
sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını 
kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planı olarak tanımlanmıştır.

Her ne kadar, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca mevzii imar planlarının ancak 
mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma 
açılması gereğinin ortaya çıkması halinde yapılabileceği, dolayısıyla istisnai bir plan olduğu 
ve söz konusu mahkeme kararında mevzii imar planına bitişik, mevzii imar planı 
oluşturulmasına yönelik ilave imar planı yapılamayacağı belirtilmiş ise de, sadece yukarıda 
yer alan ilave ve mevzii imar planlarının tanımları göz önünde bulundurularak mevzii imar 
planına bitişik ilave imar planı yapılamayacağı sonucuna varmanın mümkün olmadığı, 
planlanan alanda mevzii imar planı ve ilave imar planı yapılmasına yönelik koşulların oluşup 
oluşmadığı hususunun açıklığa kavuşturularak bir karar verilmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir.

Bu durumda öncelikle alanda ilave imar planı yapılması koşulunun bulunup bulunmadığı, 
eğer var ise, planın şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olup 
olmadığı hususunun ortaya konulması amacıyla mahkemece keşif ve bilirkişi incelemesi 
yaptırılmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiğinden işlemin iptali yönündeki 
mahkeme kararının onanmasına yönelik çoğunluk kararına katılmıyoruz.
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T.C.

D AN IŞTAY

6. DAİRE

E. 2008/8952 

K. 2009/406 

T. 19.1.2009

• İMAR UYGULAM ASININ İPTALİ ( Eski Parsellere Dönüş Cetvellerinin Hazırlanıp 
Onanarak İlgilisi Açısından Parselasyon Öncesi Hukuki Duruma Yeniden 
Gelinmesinin Sağlanması Gerektiği)

• P A R SELA SYO N  İŞLEMİ ( Yargı Kararı İle İptali - İlgilisi Açısından Parselasyon 
Öncesi Hukuki Duruma Yeniden Gelinmesinin Sağlanması Gerektiği - Eski Parsellere 
Dönüş Cetvelleri Hazırlanarak O nanacağı)

• ESKİ PAR SELLER E DÖNÜŞ C ETVELİ ( Parselasyon İşleminin Yargı Kararı İle İptali 
Sonucunda İptal Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesinin İlk Aşamasının Cetvellerin 
Hazırlanması ve Onanması Olduğu )

• TAPU KAYITLAR IN D A DEĞİŞİKLİK ( Parselasyon İşleminin Yargı Kararı İle İptali - 
Eski Hale Dönüş Yapılarak İlgilisi Açısından Parselasyon Öncesi Hukuki Duruma 
Yeniden Gelinmesinin Sağlanması Gerektiğ i)

3194/m.l8

ÖZET : İmar uygulaması İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir. Parselasyon işleminin 
yargı kararı ile iptali sonucunda iptal kararının gereğinin yerine getirilmesinin ilk aşaması 
eski parsellere dönüş cetvellerinin hazırlanması, onanması ve tapu kayıtlarında değişiklik 
olmuşsa eski hale dönüş yapılarak, ilgilisi açısından parselasyon öncesi hukuki duruma 
yeniden gelinmesinin sağlanması gerekir.

İstemin Ö ze ti: Bursa 3. idare Mahkemesi'nin 13.5.2008 günlü, E:2007/1432, K:2008/345 
sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Ö ze ti; Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Mehmet Sıtkı Çelik'in Düşüncesi; Temyiz isteminin reddi ile 
mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı M.lclal Kutucu'nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen 
kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması 
gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden 
hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının 
uygun olacağı düşünülmektedir.



TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve 
dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Bursa, Yıldınm, Selimzade Mahallesi, H22d07b.4a pafta, 4141 ada, 1 ila 8 
sayılı parselller ile 4115 ada, 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 3194 sayılı 
Kanun'un 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulamasının Bursa 2. idare Mahkemesi'nin
6.2.2006 günlü, E:2005/473, K:2006/146 sayılı kararıyla iptal edildiğinden bahisle eski 
duruma dönülmesi yolunda işlem tesis edilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin
2.4.2007 günlü, 111/518 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; idare Mahkemesi'nce, olayda 
parselasyon işleminin yargı kararı ile iptali sonucunda iptal karannın gereğinin yerine 
getirilmesinin ilk aşaması eski parsellere dönüş cetvellerinin hazırlanması, onanması ve 
tapu kayıtlarında değişiklik olmuşsa eski hale dönüş yapılarak, ilgilisi açısından parselasyon 
öncesi hukuki duruma yeniden gelinmesinin sağlanması gerekirken, bu doğrultudaki 
başvurunun reddi yolunda tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu 
gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu 
Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin 13.5.2008 günlü. E:2007/1432, K:2008/345 sayılı kararında, 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma 
nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan 
mahkeme kararının ONANMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 
19.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu karar, kullanıcılarımızdan Sayın Avukat A.Kadir ZENGİN tarafından gönderilmiştir.
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DAVALI___._l- Antalya Büjnûicşelîir Beîedivö BoşkkUığı -  AhiTALYA
•• VrilCUJ : Av. Tular Kökerı 
2" Koayaaltı Bebdiye BiişkaaL^  ̂-  ,/\î''ITA.LYA 

VKîsîjJ : Av. Nosı-m Doğan

DAVANIN ÖZE'll Antalya iH Çakırli»* Köyü 2S pajîa S il patîsel oiiltt 1294̂ ) m?,
■ r̂döîçötıüa ot»4\  davacuiîn 4:% «-̂ amudii paydaş buİ\R î!gı.ı taşımnazmaiı kapsayan eöada yft|>jla!3 J/îOÔ .̂  

ekli uygtjkiua iîiıai' jr»lttiuımı CHiaaıvmsuıa üişktîi 14.4.1998 gthîiü 128 sajah kramaHı İBctediy© Meclii.^ 
bifiiTSAm ve bu pîitstıın dayatıa^ î/5000 ölçckii namA iroar pkojuım; 1/5000 dlyddi inütc pİ4uiiiüu3a. Boğ ı̂çayı 
m«ağjmn bsr îKi yakası B.0,8<) yerleşim a to  ve kıĵ  baıdıı rela-tr̂ ısyoa aiam oîsnık öngörÖ3miiş öcea bu gcac4 
(jk̂ kıı içerisiiîde gadtsce kesKÎi taşjtmmzîiâabom bul\SKİiüğu köçfık bir yt?riöşîm alaBsun yap, esmsaliniır 0,50 
ülamk beürleiîdiği» bu değişik tansa! «yguUmûsmtû i)öig(xîî^ kmtsîl kuHamm aiaiiîm aiHsuıdaîd uyumu vo 
plan bötOalî̂ Oöö bozduğu, sîra <k^îşık ensflUi İna* İlâ alanm plan ttc*titföîda kcsoîit, turkm, gûûübidik: ükn 
oiarak ajTaldığı ve? kttİla»mî jmjacanm aym olduğu  ̂\m bağlamda plaiîfift bir alac i^în A-2, diğ«r aiaa içjm A-4 
karaîjı geîiriirneîdnm pîaa J>at)7Q(0ğQsû zeddcyeoeğî vo «sşîiiiğe ayları liöşeccğL. plim kararîaırındt  ̂çeltşkıîej' 
vmdesdyU uyguıaıtESiüİA aonıâ: îJradîiğ;, iıuiir ptolmrutî şehircilik İîkeî«aae;yplauîaxım t^nıid^int^ ve kamu 
yajîunıa uygun oteaa^ğı ilen iptaÜ isîcötbîidktöiiiir.

DAVALI
üytişmazhk kcrtusu pknlâipda> ve ç©Yrü5iuiri xekı^yt>uei âmaçkrla kuü^unuıtm

ûirmçlsadıgL ırmağm t e  üd }̂ kfl$mda da ycğımîuk ve fbnksiyon kadernelasnım olaştutuldüğu ve byı 
îjers^dctıfmde döijûk yoğuni^j^aa yöks^ yoğı̂ oiuğa ulafjji} bir kadöcrıelenmööâö pİaulaads^ ^ıtaaİli 

öd bÖİg4a3İn niteîfk kim̂ î ctüaıtâm ayuı <̂ coadjğt, 0h80 tausalli bölg^ıiş^ l3c«̂ vtrttl lodlamın ve eıasal 
''eriisrinj tçiüd skn aJt bölge oldı^u, kıyidsu uvisfkâzc' d t^ j gsdiîdikçö artan cjmai d^ğcded hesihii$<sieî  ̂

'̂ p̂ oü karsrlan üe 0,50 olarak: beîidendiği. I/ÎOOO dîçdkli planda ^görülen vc bdli bir b öig^  i^ikucÜrm 
yıjğuiiJ.uğua 1/'5Ö(X) ve 1/25(X>Ö ölç«W j^aa .kârarİmtıa dayuU oMugîi,. k»ffiu yanırmm ön plaada Uıluîduğu 
tösis edîLîu îşlöDfaiö hukuka «ykutlîk buîıiiuuadığı ve davamii F&Ğdi geıekügi savaoiilînökîadır.

DAVAIİ .KONYAAL.T1 BEUBPÎYE BASKAKLIĞİ SAVUNMA ÖZETİ : Dsv^ kaausu I/ÎOOO ve 
î/5000 Ölçekli imar plaulari ile bu pliö^İaım daysıu^ olao aazun iuaar ^aaında Boğaçayı ve çevresinin 
rekreiü?yi>ftöl öanaçlaıîa kuljamlımâJimii öögöftUdöğû, jjtiii&ağm b«ı' iH yakasaada yc^ualuk ve fbîfceiyoftel 
kfldeîiî0ÎeîidjrUî2KSixjm ohıştum îdı^ daw koıussu laşîams:mıalm buhmduğu akîc. için bdtnleaıett yapa 
yoğımjbğumm b ö ^ y i ligîleajdii'idtîği, dava konusu ituat' pîamoda ş^ıârcîlik ı3kd«ıiö£>, pistolama 
tckoikleüiııo vo kamu yarantoa aykmlık bu!muıtadığ;ı» davısBiın reddi gerdki^ savunulıuakiadır.

■; , . TORKMÖİİHÎADÎNA

flûkitoı vmaot Anialy»;!, îdaı<? M ^eiîK ssicce işin g^eği göıt^^ökîü: ^
Davâ  Aatô j*a ö i;^ e^  Çakırfar Köyü 28 511 parsd »olu 1 2 ^  ^  ytfc^lg&s^ kup.

davî«>ııunL 4^ oratunda bıdıioduğu taşmmszmaiı kapsayan ahada yapdan 1 / |(^
imar piaammcmamnaatım^t^ g(ki!â 128 sayıb kouyaalh Belediye Meclt^ l^^uı
dayaoağı İ̂ (X>0 flaaMiıuar p4âfimmİplaH îste^niyle a^mıştur. 'v \
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İmâT pîünlsn, planbuan y&reöin bu gürıkû danJüiumım, c^anAklanıım vo ilerideki gelişwıes.uım gürçoğe 
cn ysksii saptenabîhıjesi için wğraü venlcr, beld^nm kullamlışı, dt>?iütîim ve mâli bilgüta* gihi
koüuîania yapjlacak nraşlmm  vo aııket çdİiSîtmîan «̂oîİijicu elde edilecek bilgiler ışığjııda. çcşiüi. keotsel 
î îovltn- antsııida yar Oitui yaıîa söglfinitbtkjyek olatiükîar tVjyfısûîKİö en iyi çOzüm yoilannı buluiak, V>e.kk) 
haUtuıa'O-i y ş̂&mx düzcin koşullan sağlası̂ ik: atöacîyîa ŷörcnijs kci'̂ diae yaî;ayış bjçijîU vo ksnilvlcri.. 
nölîis, tiîan ve yapı iîl -̂kileri, yöıtsBİn gerek çervnesiyie ge-îcks  ̂çeşitli aÎ3J3İax.ı aıa ĵıoda olaa bsiğlaırfjldîi, halkım 
sck̂ yaî VHî kûUûreî gereksînfmİeri, güvenük ve sağlığı iİ.e ılgüı ikihculaar ÖnCino aîmûRik hazırlanır,

Bü e«8Sİar ç<â <îVcsiiide IittZirîamı̂ îi ges\îkîi imur pliurıî jınm ympsal clcirttîtifliiijide bu esaslam vrytjlup 
ujoıhoaiKkğmm iccelcutDĵ si gcıtiktiği açıkta*.

BakjJflö davadâ  Arıtalv’sı iH ıneakez Çakmlar Köyü 28 paftû 5)1 piüfö̂ iİ öohı 32940 m2 ytiüöiçöMJü 
olup» da vaömnı 4/B oranında paydaş bulımduğu ia ı̂omaz mali İcapsaj'an alanda yapılan ve Auüdya 
Bü>-fik îîîr öcîediyc Meclisiom S.î L.1996 göııîö 55 seyıîi İ:«ran iîc fcabı«l ©AiltareJc omyİatsaiî 1/5000 olçîi'Ü 

imar pîaoj ile bnı pîaiiö dayâîiUamfc yapilact ve Kçaaynahı Belediye î 4.4.1998 gftolö
j6İ(>=ıh karan ile- cıösylaiiau 1/1ÜCX) uygulanifl imar plamudû; uyıışıiGiaziık kouusu faşiümaz nmim h A ii

^ ftui/Jiı, kotiskimtöL tefciîüi konul ticart̂  aîmıı, somt fipiH' v© yol dİMsk ayrddığt, koaut ve üc4ıret 
alaıu için 0,50 yapı emsalinİTt vö A-2 yapı öngörüldüğü, ŝ ẑfconiisu planlama kĵ iîsaraıtKÎa c to  ve
Boğöçsyjjran diğtar tnraiîiKİa ise y«pıîa.şîBalîir ıçm 0,80 emsalisı ve A-4 yapi nizatmöm öngörûldöğû, bîÎ5kb«re 
böîg«3t^ pârsol sohiplerimıı askı söpssi içinde j'itpukİan idi-az ûzi^iııe 1/1000 ö lçeli uygulama imar plantmn 
beİcdİ3̂ ö joo t̂kiaoĞ İfîcpîenoı-ek 2S2A999 güolü 237 sayılt m&c\xB karan il© tcfvszyon yepjidjgi, eo ^ î 
yönös^ea davacamcı vapUğı itkjizm isö 0,50 y£ipn enssaJiıaiiî 1/5(XK) ö lç ^  mzsm ÂBsar plam btı«n okiıı^ı 
gere^çesiyi© reddedildiği ankışılmakiîidır.

UyiiştıısîdUğm ^İteiigi gcr<^ dava fecaıtısu i/lOOö öîç4îkîi uyguubnıa;iıııas‘ pîanı ve dayaımgi f/5(KK) 
öIçdcU nazım ixna? j^aiönm; şpi^cilik ilkelcnoe, pî^laoîa Jdcrüldariîie, kaimi ;yîuarma, aynoa 1/Î0(X) ölçdcH 
uj’gııleîîtö imftf piftîimısı 1/5000 ölçendi cazım im-sr pîftmoa ŷĝ Hi oh^ olmîadîğmoî saptâmuası «ımaaylt? 
fnahkecsemizin 12,8,1999 güiiîû karan gerc^ yapıla» keşif ve Ülûkişî isîceltasicsî sm ucıır^  İTÜ MimJFıılf. 
Şek BöL P to . B6L Öğf, Oyeîeafi Doç. Dir. Aysatı, I)oç» Dr. Nilgttft Ei'göii vo Dr. Tûıda Baycan
Lcvoal taraîsadmî hamlsasfin biîirid^i tespoıvsssM özeüiî; Bt?ğaçûy ve Karaman Çayı Dt^a) Kaynâk Kulîöamn 
vo Ççvîc Diteöl«aöe Projeîd Öo Ataştoım Raporunda , Projenin ballıca amma, *Wsxialyönu3 bu pipjt? 
£^«vesinde^ d<%aî kayoakknnı sün^Srûlebilidik dCışfeioesdl vc stılaysşî çöreevçsmı^ deg l̂t^sKÜnnc  ̂ve bu 
^yoaklsn kimîitt g4jîeoc§me ydöeîik okrak koîm nâk v<> ge^i^ftoaektir’̂ olârök tammisıimaktadıı, Bii nr^ck 

sflğkyacak bedeller erasmda; ^Boğaçsyı, Çandır, vo Çayları gibi Koaysahı BölgıesiGde
öıteıvdi biî havm  oluşturan akdrsukmı öiKaonli bir d o^ l kayımk okiugu gözönönde bulumkEruİHrak 
çevreleriiidı^î mevcui yeşil âl^ikr ve ormajö aîauîaıı, ÖöiYi vö &«nasî ilö Vorsjatsımlidîr” ve ** Fî«vza 
Pîanlams.sı ve dksy {»tgeîfidîîm hâZJtrîaanmöida ycşiX dckmraa kottiitirîası kadar, jm kaynaklan, ftkarstı 
yatakları, burada yaşayan canlı do gö^etile«^ koniomabdu  ̂bölıaııtîakîödır. Bö^çâyı, batıda» ^lea 
Doynm ve Çâ»dîr Çaj^an ilô  kuzsydm gelen Raıamaa Çayının birkşoıesindcaı oluşmaktadır. Boğaçsy 
Î avöast yaîda^ SOO kiiı2 ISc hk «lam <teıe c^öekiedir. Bı^açöyı Havzası, göf^böUda Olkapos Milli 
Padaîffî, kuzej^c^îîda ise Tehfin3â€̂ so$ îvlilH Pmiı’ııa kadar yzanan bîr ato ı içermdcIedit. Bt?ğ^y ve 
Kü.mnı«n Ç«yı Kaynak KMÎlaflatnı ve Çovıt> DOzaotîcajîo Projesîi ön Araştmba Rspcsruaa gftce; *̂ Akdej3İz 
Bölgesımo bu kesiroi dedelik bakmıdan çc^ zcagm yâpi)?a sshipiir.̂  "“Bu böîg^aıtn endemik bHkiİ£»d çoktur.

ikilmiiı u '̂gusokı  ̂̂  g ö ^  Ç<̂ şiÖi coğrafî izola^'onlaıun vıarb^ İDsacto :̂ iEî &cklaD bölg<% db̂ Ktdao kftltör 
amacıyla g$4ifil«s b%îl^ d^yjjnyîs da hu bölgede zfâigm bir flam varcbr."* ^ftvzada daıdÜiâ̂ k gftöçy 
k&sîmdö çok ç€s$kli narmciyö, ̂ §̂ 2»  ve tmyve yetiştirilmekti^ ‘‘î-lavza içİndc.3̂ rahıa jDonıjyil̂ , Balıtıîı ve 
Çakskr ^ede§ik M&ûîaıi vo Aışlaly^tti tn. vmmli w  zeı^ta biöa
bftlgcsicîâ yarı itrop̂ lad ikİto koyallan ve tppralc özdliîdîari özellikle narcöciye \*o 
uygtm köş«nar o?u§tx9iı«UctiK  ̂ “Ajılalya^da dü.çök v«iiınli, kaHtcsk törlçr ısîah ediköî^
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yö3)î<Siiıierie balcmîîj, yent îAirwjîi;«iî î:>Ahçelm îaıruhuüti'̂ tur. Ancak aoıı yıîlarda IjüüU keaüeçııiü vo aşın j 
yapdkt̂ îuî ifö hı\ lîio-öûciye İMjîıçelm ve sejftlifv ^lerek îaîuip «diİiüekteuir. Bu «kfjJiin koruyacak önfoj. 
acil mı âîmEruiîîn gcrobîîüicaidir.'' '%\nlJtÎ5'a 2015 yıU Nszun (Yajf>>sal) Pl^îur^ı M"<iei5İ7;i« cîi gîâzci \-c 
kcntieriodea biri oiarî Actûlyaıuıı kîiUt̂ rei kaynakİârjni fcorıtyıtp geîiştİTt'cei:; sth-dfintkbiİir K-TîD
kavmraı iîû uvımıiu kıîa£::ük kartlılar altıiınıştjr. B« karatlaruatı cp dnmıîilcriTidcn Inn, oksam laayza 
«ilıoît'îjik dciijĵ eîovi gı'ĵ îetccck .şekilde kmiö:»îül: ve içimim kefiBültaicii gcîifûrci'ek: değerîemiîm 
Bü havzaiiitdîîn bciki de cıı C>j?eo3Îİ5Î B^avu)% Çiinda:, Döyraîj vc kMaman ÇaykiR Hâ T̂ iisıdır/*’ 
HfiVT'JGSt.. 9*:çilli İHK̂ vo bAy\ı\i3 löıîod sçısıiidm 5>TtM>ıU bil* âuîak aİ£M?xİ3V, ttem le kontaüp gcHştir 
vc leîV'Vîii! ivldefüiin iiüîfükimi al’mlörmdeti İç#xjl (»ianUm' ohj^ımiInıa.Udır/’ ''BogBçw vq Icsımnat! 
Dcĵ çaİ Kayiuiî:: ¥viU3amj«ı Pyojiĉ ’nd*» ,Axıîaîya i\*m gûîe««?ktç Ötism taşıyacak btr su Lyŝ Y-asjiîuı geiecc 
.̂UaAHBiî i»>ıkkm4İa ki‘mrfaT <ı,<îtınİ6C4)ği g€>2.(,Vüütide bu!*.indımJÎ3rafci l^öîgcddk'l Doy m ı vo Ç̂ mdcr Çaylı 

;3o§açnyx vo tem ^sn Ç^vi ciogal ya|M^ntw fcom»îöiâsı. fcöyüai;îajr ılze^îııde y&pshij-i
et'fgtîtîâîrimctJ);, sayıyı k*onmu(> ıkgerîCDidLdlöfdL A«üıî)-’a Ktsnt Bûtüııö için dûzcal^nmesi gjîreküidvi 
İ3c>ğ«çî5y vê  hkrmmn Çayx De'.ğal Kaj-uak Rtıîtetîai Çevre Dözcnlccne! Projeni Öıx Aî ŝşîıtroa nipo5 
y\jl?jm'(fe» vöTîlcrı boîgubrj, y^,pıto di^^cîh^dtrmüîör vo plas faeddleıitıe körşıhV.. yapılan pîöTjîatna»: 
jb.>ııaklmnmü ev resi kû kiiîrrHî vö yapıİaşmay» aç^knahadır. Oysa, Su Kirliliği Kcfntıol YöncöneîiJ 
‘'Içmö vo siîy\\ rczkc v̂oariaı bfîsîeyen tüm srtüasa akar v« t e u  dcfelüfc. hiçim  siirettî» sükmı \x^y

yapıiama :̂. yöoetm eK ^ yörtkîöğe feıniatsa itibârtaı, İ9. Maddeöln C Be»
belirtücüIetÎD dL'̂ Dxlit ycşui isknna ve 20, îvfeijdotua A  Bcndîodo belistiJerj. Ubrde saûâyî koruluşlanm 
veiiîöiîîc.^,” îfk fe i y^r ûîttmkia<in\ Yopıİan j3tîâakım iîö yapıkşmaysı vö ıskana, açika B c ^ ^ y  Havza 
İCirîiHği korUfçl YöîÂ«tme%me \ryp.m oİmaoîalctâdUr. PUıci kapsaniiöda, ak«rs« îa^jııı aîmıîaımîö kootr 
yön eli o to ik  yapaîtxı«sj dOföuöte seddel^î su miyesdjKÎo değişiklİkîei'e scden oîsDakbjr, öü«mîl bk 
aba okiügii ifado ediî<m hav?* için su soviycl^inde meydaiita gdiçfeiîccck de^şildikİcr burada yaşayan 
jçiu bOyılk bir Icflııto yamtaabıl̂ ^âc» yaşüm atât^sıını orîatktı kakiırabileccktk. Böylesî karar̂  phsm  
ve famiftnın kcmırafiGSi, d co lc^  des^^eıİB gösetÜmöîi JbfisieÜm ile çeiişmîikjtttHr  ̂ yandaıı, 
kcvş«ÎIaa vc y«ğjş rtojctarkn açasuKİaâ g e ç m iş  b î^ k  taşkuılarin olduğu b k  böigede* akarsu bfjjamca i  

yapiİRşma)^ iiçıîau aîmslar, «ası bü: iai|kma karşı ieaküt aİtısda buİuomakîa, bûyfik r
y^ancktedir, Piıınla yap.üa44üisy’a aç^sa aîan t% ök h k  tarıiîssal pGtai3Sİyel(? sahip bfilîinoinkîâdsr. Ya 
keşifte de bd iged ^  îiarcjıciye böb^eri v& arazföia vcdmiüiği yeıiado tespit c4ümi§lir. Pkû fecd 
««iscatfaı bil potansiyeli, koıtıımıafimdaıı babsedilbii^t^ birUkte* uygulamada ba aîsiiknıı yapılaşmaya 
ecHIdigi gOıi\liRekiedrr. rkm İHjmylmdö, îCi^tâdl Aîftü. Kajllaıuınlart b^şîıği aîuuda \^i1sıı^ Yem Koss 
(JöfîüHrHk-Kcsoakîâms ’refcihli Kvdköiş Alszîları* y«m konul vc Gfeîtlbîrîİk Tcsds Tercöill Kullaıaş Ah 
şçldiifcdc? tahsis cd ito  &\mlsn\ ys. da ba§ka bir dteyişlö̂  kBÎlatumm scç< «̂3kîi olm ss, şdsîrdlik iBcçîe 
ptm ism a tekniklen açısîij^iaa uygm oknaiB^ t̂adır. Çönkö, planlamada douatıİar, nöfııs ve aîman ki3Ü 
karsjılaj'iria göre b ĵliıİetiif, Dolayısî^la, kööwt kuUös^üüuı fefeî'ddiîîliğs <k?ft£Sİiîaî iie g^öbijdilc-koifâi 
tsî'oîlıJi kuîİ2»jimianxi gerdcitircb'  ̂ cksaatılsr böbiıiîdeö fâjttdır. 1‘ercihe bımkiha b i  kiJÜsmm), pîac 
iUü&IeAİ açısından uygon dt^ îktir vo OltoöHtiiülc-fKönakiaiîm kullfliamîı aîaalai' böİg€>d© yc^mluk ad 
lîcdm Qîabiîsüc3c, bıx yöııde baskı yafafaıbilecdc mtcükfö alejolanûf. Hamn yukartda sayılan ıjfidaıîc l̂ 
bötüo olarak uygua buluancömsst K ed iy le , dav^ koaosn taşımnaza y&»elik olaıak movcct emsal vo 
öfİileü tansal aıfeşı ds ûyjpn biJiiimııaımşür. Soîiüç dajsk, yapjlaa p3aaı "sördûröîebiîir ksîkmîsîa” ama
dkolojsk dcfl êıritı vo bölgemn doğaİ kaynak potosiyTĞÜbiö kcıumııası hedefeinc vo to^ za^  konsnım 
aygua btüunmamtyür ” yÖnî̂ <fe g^uş MifUlmîşür^
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Biliıkjçı rü|x>ru îaraikra tebliğ cdil«w.ş oîtn;>, her ııe- köxJât]f dfivaîı idarece idiniz cdiUııiş iije lic, 
ytîrûıde gdfüituijyerek aıuîajî fii{.K>r tıwlılc.emeiîiî;ix-t> lîfte te  alumbüccek niîeîikte göıliîtiiiû '̂vut’.

Alahkcmcıiîmn 10.5.20i>i) gûiîîH üra kararıyla daxra lAOOO ÖÎç<:̂ i uyguJmuı imar pla
dayflnağiGJ, oK«îş1urax> ve An̂ ah'a Biiyükşebir Bdedvye Kjecîismîn 8.11,19% f,öıü>5 55 sayıli .k«xaj 
onayiaiiAn İ/5000 CVİçekU Tt37.un inmı* planuun ipîaîi istemiyle Antalya 2. İdare Mahkomesiatîe u 
iİAvaîaıtîa, amhm MBÎikcmenm Î4.5.Î99S göf̂ ö,- R1997/52İ .̂1998/4^52, E. 1997/5.23, KA99S/46 
B. i 997/524, KJ99S/464-sayıli kni-aııyİa Jy'5000 öiçdcfi pîajti iptal edîldâ^de.D, bıı pîaom Çakuiar iCf»; 
paila 5 î l jjaı-îieji jîoÎu teşnujıa,i:; niHİux İHituöcİıı̂ u alaııj .lvrip£ffii»adığ̂  kapsıyor jse ııazmı mm  pis
yargj karan ile ip<al tsüimtaii Özerûıc sonradan yarp>t kafan doğruîtusujada pıau yapıbp yapıîmatj 
3Ö.7J.998 güöîü 36 lüiyılı Be?cdlye Mocîisi .te-snyîa kabuî î/5000 öîçokk nnzım

^sosaüî îx» akan kapsayıp k̂ ıpsaiîiaclîğj sc>îii1ib3ü5 oîiip, kitfar davalj Aiilalya Bûyökşelıii' Bei
.,>.ışkaiibğjiica g<5î)xîoriîe!i 21.7-2000 gllnİû yaiiit vo ekicrimu îöceieiîînesİDdcıiı; Aîitaiya 2, îdare maîıktaib 
İptal tjdiîcîi 1/5000 ölç=ekli ı\a2Uiri ir̂ ıar plaiuiBiı <javûûi taşayruiJaîtalüaûD buliiaduğu aknı kapsadıği;anpaî 
karm Csteriııe scmradan yapılan ve 30,7.1998 günitt 36 îaiyili mcaiıs karanyia onaylana» I/500{> öîçöklî: 
onar pknunKİii yaıgsı k»mn gcre&İ değişiklik yepslaıı iptale konu kîSîmîann dav» komföu taşınmazlü 
olmadığı ve aoama sjjnn dışuıda kftîdiğı̂  gê sti: dava kcaıutsu tâ mo2flzarnaIjn göıtîksc onaraa siTün âı^âa. 
vo Ozc5Îlikie iiBmci t««u&ndaû 0.80 esîisöUa ^Vîigöröîdögö bellrtiksı akışlarda hafîjımgî hk cfeğ 
yapıliîsa^bğı vs ipîai odıîcu nazün imar pîajui3«î ba silsökr için ayiKsı kabııi edildiği, görûlmûy gert 
go'dcso yeöi msam imar piammîa iacdemo koîujsu de^şîkİöc oimaciığıodaft ÎSdfahkeöiejQİ2xo 1
öîçekU «yggîama imar plâimtm daĵ aııağı 30J-199S gönlü 36 sayıît ımccîis kaimi ile OEöylaaamı 1/5000  ̂
Tîazim iiîiar fûam olsırâ  kaba! c ^ p  ysıgügma ŷ pılîîU t̂jr.

Bu diîro5».(lâ  biltıH^ rapĉ ıaıdöki gOrÜşîer vc dosyack ittövciii bÖgî bt%d«r karşi5a»)ida 
kcMJUSu cdîl^ î/5000 dlç̂ sîdi naam ve X/lööO ö̂ î§<̂ i uygııkma imar pîankfmds sfedtkûl^)^ foîJ 
îöiiüoi ^olojik <k4̂ <au33t v-c boîgepijı ı3oğ̂ Q kayı̂ sk pcjiaı îyeîiîün hav.Gaiîm toxımaîâSJ. îfâdefîûd gibi çeî 
ösiiijbnıiâ ve kaiuu yantnım vs feakuka uvttrhk bülomîîîîdîğî v&tûîmştitr
 ̂ Aç^^böaa Jöederjlçiiö, dava kosusö Î/İOCK) ölşdld} uygıılarflGS imar pîaîu ile ddj’snağı 1/5000 ■ 
nazım imar pîemiöm incekîmöyc koöiı alâiJÎar» yööelik olarak ipı<ılİaOv aıağıdû göşteritleaa 2S3,770.ÖÖ 

gideri İ3e 15.750.000,- !hö svukstiık tjcrctinm «fevah idarelçcden aJinsıak davacaya verik 
posie Öcretiöden a ıto  kısiKiîi istek baîiîîd̂ s dsvacjya isdesânê  233.200İ göiJÜndo oylwbd:̂ yle katar ved

BAŞFvAN 
FahrCtonisa TOKÇA 

26429

OYB
OğuxYAĞLÎCI

33627

.. ÜYE 
Klaplaa Oî^Ö 

380İS

Y A R g g j^ M A G ÎP m L E R l r
Bafvuııı Harcı 
Karar Ham 
YDBatüi 
Büirkişf ücreli 
Po$t& Gidcrlgd ♦
TOPIAM

. 2.370.000,- 
1.370.000.- 

■2^0.0(K).- 
250.000,000.-

283.770.000.-

f  »îw- <!<«
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DAVACI________________ : Yaşar Yamk

VEKİLİ_________________ : Av.Mehmet Ali Yıldınm
Kızılsaray Mah. M.Eğemenlik Cad. 83.Sok.Seher İş Merk.6/10

ANTALYA
DAVALI_______________ Konyaaltı Belediye Başkanlığı-ANTALYA

VEKİLİ_________________ : Av.Nesrin Doğan-Ayııı yerde

DAVANIN ÖZETİ________ : Antalya-Merkez Hurma ve Çalarlar Bölgesinde bulunan
kadastrai parsellerde 3194 sayılı Yasanın IS.maddesi uyannca yapılan imar düzenlemesinde davacıya
ait Çakırlar Köyü, 568 parsel sa}alı taşınmazın uygulama dışı bırakılmasına ilişkin 20.9.2000 günlü, 
306 sayıb Konyaaltı Belediye Encümeni kaı*anmn; maliki olduğu.568 nolu parselm uygulama dışı 
bırakıldığı, bilalıare davab idarece 568 nolu parsel ile aynı konumda bulunan komşu parsellenn 
uygulama içerisinde alımnasma karşın bu parselin uygulama dışı bırakılarak mağduriyete neden 
olunduğu, parselasyon işleminde yasaya aykırı olmasına rağmen ihdas sureti ile 20124 ada 1-2 
parseller ile 20111 ada 4 parsel sayılı taşınmazın belediye adına tescil edildiği öne süililerek iptali 
istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu bölgeye ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlanmn 
daha önce 1. İdare Mahkemesinin E: 1999/455, K: 2001/327 sayıh 23.3.2001 tarihli karan ile iptal 
edildiği, ancak anılan karardaki 511 nolu parsel ile 568 nolu parselin birbirinden uzak ve fark! 
konumlarda olması sebebi ile yapılacak plan tadilatı işleminin 568 nolu parseli ilgilendimıeyeceği, 
planın iptal edilmesi ile parselasyon işleminin de hülcümsüz kaldığı, dava konusu parselasyon, işlemin- 
kapsayan saha içinde 3290 sayılı Yasanın Ek-1 maddesine göre parsel maliklerinin tümünün hisse 
aynşımına muvafakat ettiklerini bildirdiği, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Antalya 1. İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü :
3194 sayılı imar Kanununun 18. Maddesinde imai* hududu içerisinde bulunan binalı veyn 

binasız arsa ve arazileri malikleri ve diğer hale sahiplerinin muvafalcatı aramnalcsızın birbirleri ile, yol 
fazlalan ile, kamu kurumlanna veya belediyelere ait bulunan yerlerle birjleştinneye, bunlaıı yeniden 
imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya,müstakil; hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre 
hak sahiplerine dağıtmaya veya re'sen tescil işlemlerini yaptınnaya belediyelerin yetkili olduğu, 
belediyelerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalann dağıtımı sırasında bımlann yüzölçümlerinder 
yeteri kadar sahamn düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer arlışlan karşılığında düzenleme 
ortaklık payı olarak düşülebileceği, ancak bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık paylannın 
düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalann düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin-. % 35 ini 
geçemeyeceği düzenleme ortaklık paylarımn düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, 
meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi urn.umi.--hizrpetlerden ve bu 
hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamayacağı, düzehlemej;oöaicirk paylarının 
toplamının, yukarıdaki fıla*ada sözü geçen umumi hizmetler için, yenidşh aynİması.‘gereken yerleriji 
alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktarın belediye-veya;Valiîikçe kamulaşıınna 
yolu ile tamamlanacağı, hükmü öngörülmüştür. \ ,
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îmar Kanununun 18. Maddesi uyannca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesinde; “Düzenleme smın: Düzenlenecek imar adalannm imar 
planma göre yol, meydan, park, genel otopark, yeşil saha gibi umumi hizmetlere aynlan ve tescile tabi 
olmayan alanlar ile cami ve karakol yerlerini çevreleyen smırdu*. Düzenleme Ortaklık Payı: 
Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin- ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil saha ,. genel otopark gibi 
umumi hizmetlere aynlan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami, kai'akol yerleri ve ilgili tesisler için 
kullamimak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışlan karşılığında düzenlemeye tabi 
tutulan arazi ve arsalann, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden % 35 e kadar düşülebilen miktaı- 
ve/veya zorunlu hallerde malikinin muvafakati ile tesbit edilen karşılığı bedeldir.” Şeklinde 
tammlanmış, 6. Maddesinde; Düzenleme sımnnm; iskan sahasının bittiği yerde iskan sınınndan, iskan 
sahası içindeki yollarda yol ekseninden, cami ve karakol yerlerinin dış sınınndan, yeşil alan ve genel 
otopark alanlannın düzenleme ortaklık payı oranı ve uygulamaya alınan parsel sımnna göre uygun 
görülecek yerden geçirileceği, ancak imaı* planlannda gösterilmiş düzenleme sımrlan varsa bu 
iurumun dildcate alınacağı, düzenleme sımnmn herhangi bir pai'seli iki veya daha fazla parçaya 
bölmesi halinde sımnn bu parçalai'dan düzenleme sahası dışmda kalan başka bir imar adasına 
girmeyenleri vai’sa bunlanda içine alacalc şekilde geçirileceği, parsel büyük ise, ifraz yapılai'ak ifraz 
sınınndan geçirileceği, 7. Maddesinde; düzenleme sahasmm tesbitinde; düzenleme ile iskana açılacak 
sahanın imar planı ile getirilmiş pai'k, otopark, yeşil saha ve umumi hizmet alanlannın sağlanması için 
bu alanlann, düzenlemeye giren parsellerden dengeli olarak almacak düzenleme ortaldık payı ile 
karşılanmasına diklcat edileceği, 12. Maddesinde; Düzenleme sahasında bulunan okul, hastane, kreş, 
belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayı'ilan alanların parsellerinin 
düzenlemeye giren parsellerin alanlan oranında pay verilmek suretiyle hisselendirileceği, 32. 
Maddesinde ise; düzenleme sahasında umumi hizmetlere aynlan miktann, düzenlemeye giren alan 
toplamından % 35 inden daha fazla çıkması halinde bu miktann % 35 e düşürülmesi için önce, varsa 
bu düzenleme sahasındaki belediyeye ait arsalann bu işe tahsis edileceği, bunlarda yetmediği takdirde, 
aşağıdaki sıraya göre kamulaştırma yapılacağı a) kadastro parsellerinin yüzölçümü en büyük olanından 
başlamak üzere, müstakil imar parselleri verildikten sonra arta kalan miktarlannm, b) alanlan en küçük 
bir imar parseli alammn dörtte birinden dalıa küçük olan kadastro ve varsa^itnar parsellerinin en 
küçüğünden başlanarak yeteri kadannm, c) tamamı yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark, cami, 
karakol gibi umumi tesislere isabet eden kadastro ve varsa imar parse-llerinin yeteri kadannm. 
Kamulaştınlacağı kuralı yer almıştır.

Yukandaki mevzuat hükümlerine göre, biı* alanda îmar Kanunim 18. Maddesi uyannca arsa vc 
arazi düzenlemesi yapabilmek için onaylı bir imar planımn olması, bu plan içinde yönetmehk 
esaslanna uygun olarak düzenleme sının belirlermıesi, belirlenen bu sınır içind.eki düzenlemeye tabi 
tutulan arazilerin mevcut ohııası, % 35 ini geçmemek üzere yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, 
yeşil saha, cami ve karakol gibi umumi hizmetler için düzenlemeye giren parseller arasında aynm. 
yapılmadan aym oranda düzenleme ortaklık payı ahnması düzenleme sahasında umumi hizmetlere 
aynlan miktarm düzenlemeye giren alan toplamının % 35 inden fazla çıkmasa;]jalinde yönetmeliğin 32. 
Maddesinde belirtilen işlemlerin yapılması, düzenleme sahasmdâ buluîlân okül; jıâstane, l<xeş, belediye 
hizmet veya diğer resmi alanlann parsellerinin ise düzenlemeye gireUparsenerin*-alanlan oranında pay 
verilmek suretiyle hisselendirilmesi gerekmektedir. '

i  'r;-. .K » V - =’ • •• •- .
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Dava dosyasının incelenmesinden; Antalya-Merkez Hurma ve Çalarlar Bölgesinde bulunan 
kadastral parsellerde 3194.sa}alı Yasanm 18.maddesi ile 3290 sayılı Yasanın Ek:l maddesi uyarmca 
20.9,2000 günlü,,306 sayılı Konyaaltı Belediye Encümeni karan ile imar düzenlemesi yapıldığı, anılan 
imar düzenlemesi sonucu davacmın. maliki buİunduğu 568 sayılı parselin düzenleme dışı bırakılması 
üzerine .davacı tarafindan 2.11;2000, tarilıli dilekçe ile “düzenleme sımnna” itiraz edildiği, bu itirazı 
Konyaaltı Belediye Encümeniııin 15,11.2000 gün ve 338 sayıb karaııyla değerlendirilerek 
reddedilmesi üzerine 20.9.2000 gün ve 306 sayılı encümen karannm iptali istemiyle işbu davanın 
açıldığı anlaşıknaktadır.

,••• ' B a k ili  davada, Davacının düzenleme sımnna yönelik iddialar nedeniyle 20.9.2000 tarih, 306 
sayiİı Konyaaltı Belediye Encümeni karan ile yapılan imar uygulamasından davacıya ait Çakırlar 
Köyü, 568'parsel sayılı taşınmazın düzenleme sının dışmda bırakılmasımn düzenleme ilkelerine uygun 
olup olmadığının saptanması amacıyla mahkememizin 8.10.2002 günlü karan gereğince taşınmaz 
mahallinde yapılan kesif ve bilirkişi incelemesi sonucu Harita-Kadastro Y.mühendisi 
Yrd.Doç.Dr.Talat Ank, Harita-Kadastro Mühendisi Öğr.Gör.Osman. Örsmen, Şehir Plancısı Mine Talc 
tarafından düzenlenen raporda özetle “dava konusu 568 nolu kadastro parseli smırlannm aynı zamanda 
imar planı ‘ onama smın olduğu, 568 numaralı kadastral parseline emsal teşkil edebilecek 
553,552,551,550,549,548,547,546,545 no’lu parselleri içine alacalc şekilde düzenleme sının geçirildiği 
halde 568 numaralı kadastro parselin düzenleme dışı bırakıldığı, dava konusu parselde düzenleme 
smırı parseli iki veya daha fazla parçayı ayırmasa da düzenleme dışmda kalan 568 nolu parselin büyük 
bir bsmı başka bir imar adasma girmeyip taşbn alanda kaldığı, bu haliyle dava konusu parselin 
düzenleme dışı bırakılmasının 18.madde yönetmeliğine aykın olduğu, düzenleme smınnın hatalı 
geçirildiği, yoldan ihdas edilen parsellerin kamu alanlan için kullanılmaması sonucu düzenleme 
ortaklık payının hatalı hesaplandığı, 3290 sayılı Yasamn Ek.l maddesinin uygulaması için gerekli 
şartlann oluşmadığı” yönünde görüş ve kanaatlerini belirtmişlerdir.

Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup, davalı idare vekilince bilirkişi raporuna itiraz 
edilmiş ise de, itiraz yerinde görülmeyerek, anılan bilii'kişi raporu Mahkememizce de hükme esas 
alınabilecek nitelikte görülmüştür.

Bu dunımda Antalya ili, Merkez Çakırlar Köyü 568 nolu parselin düzenleme dışı bırakılmak 
suretiyle İmar Kanunun 18.maddesi ve 3290 sayıh Ek.l maddesi uyannca yapılan imar düzenlemesine 
ilişkin 20.9.2000 g;ünlü, 306 sayılı dava konusu encümen karannda hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacıya ait 568 parsel sayılı taşınmaz uygulama dışı bırakılmasına 
ilişkin olarak dava konusu 29.9.2000 gün ve 306 sayıh Konyaaltı Belediye Encümeni karannm 
İPTALİNE, aşağıda dökümü gösterilen 710.510.000.- lira yargılama gi4erleri ile 200.000.000.- vekalet 
ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta avansından artan kısmın istemi halinde 
davacıya iadesine 22.1.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
BAŞKAN ÜYE

Ayla ŞAHİN Ülkü KÖSE BAYAZIT
27515 37765

UYE 
Kemal AÇIKGÖZ 

37841

Yargılama Giderleri
Başvunı haı*cı 
Karai' hai'cı 
YD harcı 
Keşif gideri 
Posta gideri
Toplam

3.240.000.-
3.240.000.-
5.280.000.- 

650.000.000.-
48.750.000.-

710.510.000.-TL.
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ANTALYA

20114 Ada 1 parsel arsanın sahibiyîm.Arsayı 24.10.2008 tarihinde konut 

alanı olarak görünüyordu bunun için satın aldım, fakat yeni yapılan 

planlamada ticariye çevrilmiştir.Ticariye çevrilmesine itiraz ediyorum  ve 

arsamın tekrar konut alanı olarak kalmasını istiyorum , aksi takdirde tüm 

kanuni haklarımı kullanacağımı saygıyla bildiririm.

HMİCE YAP]^

\ J

DUDU

\

EKLER:

1 ADET TAPU FOTOKOPİSİ

1 ADET HATİCE YAPAR DUDU KİMLİK FOTOKOPİSİ

KONYAALTI BELEDİYESİ 
Gelen Qilekç,e Kayıt

Nosu:......... ......................... .

T a r i h i : ] . ^ , . 5 ^ 1 3

Tuncav SARI
Bitijka



KONU: 04.09.2015 tarih inde askıya asılan ve Konyaaltı İlçesi Muhasara Mevki 1/1000 

ölçekli im ar planı değişikliğine itiraz.

AÇIKLAMALAR: İlçemiz hudutları içinde Muhasara mevkiinde yapılan askıdaki 1/1000 

ölçekli im ar plan çalışmalarının 542 ve 512 parsel sayılı kök tapularım ızın, düzenleme ortaklık 

payı çıkartıldıktan sonra parsel arsalarımız kendi anne topraklarım ızda (542 ve 512 parseller 

kendi içerisinde olacak şekilde) kalacağı inancıyla parselasyon yapılmasını, hak kaybımızın 

olmamasını ve m ülkiyet hakkımızın kısıtlanmamasını istiyorum .

Halen 20119 adada 4 no'lu parselde hisseli, 20120 a d a 2 j^o 'lu  parsel ve 20120ada 8  

no'lu parsel tam  olarak bana a ittir.

Askıdaki planlarda görüldüğü üzere plan onama sınırı doğal sınır olan Çandır Çayı'nı 

geçerek Karaağaçlık Bölgesi'ne ulaşmıştır, Karaağaçlık Bölgesi'nde aynı tarih lerde 

(04.09.2015 ile 04.10.2015 arasında askıda) 1/1000 ölçekli im ar plan çalışması 

sürdürülm ektedir. Muhasara plan onama sınırının, doğal sınır olan Çandır Çayı'nı 

geçmemesini istiyorum.

M evcut durum eşitlik ilkesini bozduğu ve m ülkiyet hakkını kısıtladığı için plana itiraz 

ediyorum . Saygılarımla arz ederim. 02.10.2015

Tebligat adresi: M eltem  Mh 3 ^ ' ’

Muratpaşa/ANtALYA

' o S o b

EK 1: Nüfus cüzdanı fotokopisi

EK 2: 512 parsel tapu senedi fotokopisi

EK 3: 542 sayılı parsel çaplı tasarru f vesikası fotokopisi

- -.1 E D İ V B S r
EK 4: 20119 ada 4 no'lu parsel tapu senedi fo tokopisi v;û:r^T

" K .........
EK 5: 20120 ada'J^no'lu parsel tapu senedi fotokopisi 

EK 6: 2 0 1 2 İ)a d a ff no'lu parsel tapu senedi fotokopisi ^  a



KONU: 04.09.2015 tarih inde askıya asılan ve Konyaaltı İlçesi Muhasara Mevki 1/1000 

ölçekli im ar planı değişikliğine itiraz.

AÇIKLAMALAR: İlçemiz hudutları içinde Muhasara mevkiinde yapılan askıdaki 1/1000 

ölçekli im ar plan çalışmalarının 542 ve 512 parsel sayılı kök tapularım ızın, düzenleme ortaklık 

payı çıkartıldıktan sonra parsel arsalarımız kendi anne topraklarım ızda (542 ve 512 parseller 

kendi içerisinde olacak şekilde) kalacağı inancıyla parselasyon yapılmasını, hak kaybımızın 

olmamasını ve mülkiyet hakkımızın kısıtlanmamasını istiyorum.

Halen 20119 adada 4 no'lu parselde hisseli, 20120 ada 6 no'lu parsel ve 20121 ada 2 

no'lu parsel tam  olarak bana a ittir.

Askıdaki planlarda görüldüğü üzere plan onama sınırı doğal sınır olan Çandır Çayı'nı 

geçerek Karaağaçlık Bölgesi'ne ulaşmıştır. Karaağaçlık Bölgesi'nde aynı tarih lerde 

(04.09.2015 ile 04.10.2015 arasında askıda) 1/1000 ölçekli im ar plan çalışması 

sürdürülm ektedir. Muhasara plan onama sınırının, doğal sınır olan Çandır Çayı'nı 

geçmemesini istiyorum.

M evcut durum eşitlik ilkesini bozduğu ve m ülkiyet hakkını kısıtladığı için plana itiraz 

ediyorum. Saygılarımla arz ederim. 02.10.2015

Tebligat adresi: Kuruçay Mh

Ulu Önder Atatürk Cd 

No:293 Konyaaltı/ANTALYA

EK 1: Nüfus cüzdanı fotokopisi

EK 2: 512 parsel tapu senedi fotokopisi

EK 3: 542 sayılı parsel çaplı tasarruf vesikası fotokopisi

EK 4: 20119 ada 4 no'lu parsel tapu senedi fotokopisi

EK 5: 20120 ada 6 no'îu parsel tapu senedi fotokopisi

EK 6: 20121 ada 2 no'lu parsel tapu senedi fotokopisi

M ehmet.Emin ERKAN

BELEDİYESİ

0 = 2 .



KONU: 04.09.2015 tarih inde askıya asılan ve Konyaaltı İlçesi Muhasara Mevki 1/1000 

ölçekli im ar planı değişikliğine itiraz.

AÇIKLAMALAR: İlçemiz hudutları içinde Muhasara mevkiinde yapılan askıdaki 1/1000 

ölçekli im ar plan çalışmalarının 542 ve 512 parsel sayılı kök tapularım ızın, düzenleme ortaklık 

payı çıkartıld ıktan sonra parsel arsalarımız kendi anne topraklarım ızda (542 ve 512 parseller 

kendi içerisinde olacak şekilde) kalacağı inancıyla parselasyon yapılmasını, hak kaybımızın 

olmamasını ve mülkiyet hakkımızın kısıtlanmamasını istiyorum.

Halen 20119 adada 4 no'lu parselde hisseli, 20120 ada 1 no'lu parsel ve 20121 ada 3 

no'lu parsel tam  olarak bana a ittir.

Askıdaki planlarda görüldüğü üzere plan onama sınırı doğal sınır olan Çandır Çayı'nı 

geçerek Karaağaçlık Bölgesi'ne ulaşmıştır. Karaağaçlık Bölgesi'nde aynı tarihlerde 

(04.09.2015 ile 04.10.2015 arasında askıda) 1/1000 ölçekli im ar plan çalışması 

sürdürülm ektedir. Muhasara plan onama sınırının, doğal sınır olan Çandır Çayı'nı 

geçmemesini istiyorum.

M evcut durum eşitlik ilkesini bozduğu ve m ülkiyet hakkını kısıtladığı için plana itiraz 

ediyorum. Saygılarımla arz ederim. 02.10.2015

Tebligat adresi: M eltem  Mh 3808 Sk No:22 

Basın Residance Kat:6 D:14 

Muratpaşa/ANTALYA

EK 1: Nüfus cüzdanı fotokopisi

EK 2: 512 parsel tapu senedi fotokopisi

EK 3: 542 sayılı parsel çaplı tasarruf vesikası fotokopisi

EK 4: 20119 ada 4 no'lu parsel tapu senedi fotokopisi

EK 5: 20120 ada 1 no'lu parsel tapu senedi fotokopisi

EK 6: 20121 ada 3 no'lu parsel tapu senedi fotokopisi

M urat ERKAN



SONGÜL BAŞKAY.

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

KONU: Muhasara Bölgesine ilişkin 

uygulama innar planı revizyonuna itiraz

2/10/2015

Belediyeniz Plan ve Proje Müdürlüğü'nde askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Muhasara Bölgesine ilişkin 

uygulama imar planı revizyonuna itiraz ediyorum.

Antalya'da ilgili meslek odalarınca sözkonusu alanda tarım alanlarının imara açılması, ekolojik dengeyi 

bozması ve taşkın yatağı olması nedeniyle karşı çıkılan bir husustur. Halkın can ve mal güvenliğini 

tehlikeye sokacak, sağlıklı şehirleşmeye engel, bölgenin betonlaşmasına sebep olacak bir planı Yüce 

Meclis'in de kabul edebileceğine inanmıyorum.

Ayrıca park alanlarının kullanım kararının değiştirilip rekreasyon alanı yapılarak vatandaş mülkiyetine 

konu olması, Boğaçayı'nın çevresinin park alanı olmaktan çıkarılması planlama ve şehircilik ilkeleri ile 

örtüşmediği gibi planın bütünü ve yakın çevresi ile de uyumlu değildir.

Tüm bu nedenle şehirleşme ilkelerine, kamu yararına aykırı planlamaya itiraz ediyorum. Gereğini 

bilgilermize sunarım.

- s e r v c

Songül Başkaya

KO/vY/ .t .Li I LihLEDİYESPelediye^ ^ c \ \ s  Üyesi 
''•■•'•t/'n K_ay>

(vJoMt:..............

ADRES: GÜVENLİK MAH.285 SOK NO:4 BAŞKAYALAR İŞHANI (AKDENİZ GERÇEK GAZETESİ) /ANTALYA
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