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BAŞKANLIK MAKAMINA

Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.12.2015 gün ve 581 sayılı kararı ile reddedilen, 
Antalya 1.İdare Mahkemesi'nin E:2014/1347 K;2015/52 sayılı kararı uyarınca Demircikara 
Mahallesi 5353 ada 3,4 parsellerin ilkokul ve ortaokul alanından, 5626 ada 1 parselin de kreş 
alanından çıkarılmasına ilişkin imar planı değişikliği yapılması talebinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
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ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE M ECLİSİNİN 
02.12.2015 TARİH VE 581 SAYILI KARARI

Gündem in 18. M addesi
K a ra r  No. 581

Özü: Planlam a ve İm ar Komisyonu raporu
doğrultusunda, Antalya 1. İdare M ahkem esi'nin 
29.01.2015 tarihli E:2014/1347, K:2015/52 sayılı 
karan n d a , plan değişikliği başvurusu hakkında 
Belediye M eclislerince k a ra r  alınması gerektiği 
belirtilmiş olduğundan, 5353 Ada 3 ve 4 ile 5626 Ada 
1 parselde plan değişikliği yapılması talebine ilişkin 
Belediyemizin 16.05.2014 tarihli ve 1808 sayılı 
işlemin dayanağı olan Belediyemiz Em lak ve 
İstim lak M üdürlüğü 'nün 16.05.2014 tarihli ve 1808 
sayılı yazısı eki 27.03.2014 tarihli 1224 sayılı dilekçe 
incelenmiş, M ekansal P lan lar Yapım 
Yönetmeliğinin 31.3. maddesinde belirtilen ”Plan 
paftası, plan notları, plan raporu  bulunm ayan ve 
plan teklifi niteliğini haiz olmayan, müellif 
tarafından yapılmayan ve imzalanm ayan planlar, 
idarelerin k a ra r  m ercilerine sunulam az." maddesi 
uyarınca söz konusu dilekçe ekinde; plan paftası, 
plan notları, plan raporunu içeren müellif 
tarafından yapılmış imzalı plan değişikliği teklifi 
bulunmadığı için plan değişikliği talebinin reddine 
oy birliği ile k a ra r  verildiği hk.

Gündemin 18. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, İlgi ; Hukuk İşleri 
Müdürlüğü’nün 23.03.2015 tarihli ve 1186 sayılı yazısı ve eki Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin
29.01.2015 tarihli E:2014/1347, K:2015/52 sayılı kararı. Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin
29.01.2015 tarihli E:2014/1347, K:2015/52 sayılı kararı uyarınca 5353 Ada 3 ve 4 parseller ile 
5626 Ada 1 parselde plan değişikliği yapılması talebine ilişkin Belediyemiz Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü'nün 16.05.2014 tarihli 1808 sayıh yazısı eki 27.03.2014 tarihli 1224 sayıh 
dilekçede belirtilen plan değişikliği talebi, Planlama ve İmar Komisyonu’nun 18.11.2015 tarihli 
toplantısında incelenmiş, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 31.3. maddesine göre uygun 
bulunmamıştır. Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisi’ne havalesini isteyen 26.11.2015 
gün ve 7548 sayılı yazısı ve Planlam a ve İm ar Komisyonu Raporu; 5353 Ada 3 ve 4 
parsellere ilişkin 27.03.2014 tarihli 1224 sayılı dilekçe sahibine, kamulaştırma taleplerinin 
reddine karar verildiği ve ilgili parsellerdeki plan tadilatı taleplerinin 24.04.2014 tarihli ve 1518 
sayılı yazı ile Plan ve Proje Müdürlüğüne iletildiği bildirilmiştir. Plan ve Proje Müdürlüğünün
30.04.2014 tarihli ve 2341 sayılı yazısı ile ilgili parsellere ilişkin plan değişikliği taleplerinin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için gerekli belgelere göre düzenlenmesi 
halinde değerlendirilebileceği dilekçe sahibine bildirilmiştir. Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin
29.01.2015 tarihh E:2014/1347, K:2015/52 sayıh kararı ile 5353 Ada 3 ve 4 parsellerde plan 
değişikliği yapılarak kısıtlılık halinin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 
Belediyemizin 16.05.2014 tarihli ve 1808 sayılı işlemi iptal edilmiştir. Antalya 1. İdare 
Mahkemesi'nin 29.01.2015 tarihli E:2014/1347, K:2015/52 sayılı kararında, plan değişikliği 
başvurusu hakkında Belediye Meclislerince karar alınması gerektiği belirtilmiş olduğundan, 
5353 Ada 3 ve 4 ile 5626 Ada 1 parselde plan değişikliği yapılması talebine ilişkin 
Belediyemizin 16.05.2014 tarihli ve 1808 sayılı işlemin dayanağı olan Belediyemiz Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğü'nün 16.05.2014 tarihli ve 1808 sayılı yazısı eki 27.03.2014 tarihli 1224 
sayılı dilekçe incelenmiş, Mekansal Planlar Yapını Yönetmeliğinin 31.3. maddesinde belirtilen 
"Plan paftası, plan notları, plan raporu bulunmayan ve plan teklifi niteliğini haiz olmayan,
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müellif tarafından yapılmayan ve imzalanmayan planlar, idarelerin karar mercilerine 
sunulamaz." maddesi uyarınca söz konusu dilekçe ekinde; plan paftası, plan 
notları, plan raporunu içeren müellif tarafından yapılmış imzalı plan değişikliği 
teklifi bulunmadığı için plan değişikliği talebi uygun bulunmamıştır. 
Konunun mecliste görüşülerek karara bağlanması için gereğini arz ederiz. Planlama ve İmar 
Komisyonu Başkanı Ahmet Öztürk, Başkan Yardımcısı Özgür Taylant Budak, Mehmet Tosun, 
Nuran Yılmaz ve Ayhan Ateş imzalı komisyon raporu kayıt altına alındı.

Yapılan oylamada;
Planlama ve İmar Komisyonu raporu doğrultusunda, Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin

29.01.2015 tarihli E:2014/1347, K:2015/52 sayılı kararında, plan değişikliği başvurusu 
hakkında Belediye Meclislerince karar alınması gerektiği belirtilmiş olduğundan, 5353 Ada 3 
ve 4 ile 5626 Ada 1 parselde plan değişikliği yapılması talebine ilişkin Belediyemizin
16.05.2014 tarihli ve 1808 sayılı işlemin dayanağı olan Belediyemiz Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü'nün 16.05.2014 tarihli ve 1808 sayılı yazısı eki 27.03.2014 tarihli 1224 sayılı 
dilekçe incelenmiş. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 31.3. maddesinde belirtilen "Plan 
paftası, plan notları, plan raporu bulunmayan ve plan teklifi niteliğini haiz olmayan, müellif 
tarafından yapılmayan ve imzalanmayan planlar, idarelerin karar mercilerine sunulamaz." 
maddesi uyarınca söz konusu dilekçe ekinde; plan paftası, plan notları, plan raporunu içeren 
müellif tarafından yapılmış imzalı plan değişikliği teklifi bulunmadığı için plan değişikliği 
talebinin reddine oy birliği ile karar verildi.

Ümit
Belediye B alkanı 
Belediye Meclis Başkanı edek Div^n Katibi
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j  I-ÇELİL TNAN
~2- SOYKAN HAMURSUZ

3- FATM A 3İMŞEK
4- KADİR İNAN
5- MAHMUT METİN İNAN 

j  Av. MUHAMMET AKSU
Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvan No:61 Levent Apt Kat;2/6

Muratpa^a/ANTA LY A

i  1- ANTALYA BÛYIİKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
VEKİLİ : Av. SEVAL KARABULUT SERDAR 
Büyökpchir Belediyesi Hukuk Scrvisi-Merkez/ANTALYA

2- MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANUĞI 
VEKİLİ î Av. POLAT BALKAN 

Muraq>a^a Belediyesi Hukuk İ.sleri Müdürlüğü 
Muratpa^/ANTALY A

Antalya İJi, Mumtpaşa İlçesi, Demircilcara Mah. 5353 ada 3 ve
4 parsel sayılı olup İmar Planında "okul alanı*' olarak belirlenen ta^tnmazianD imar planı 
deg t^ik l^ij,30jti|iâLJciş^Jİık^haIinin.,kaldırılmas^^^^ başvunınun j ^ i n e
iIi?kin jîT055014 tarih vc 1808 sayılı Muratpasa Belediye Başkanlığı ile O^OBriITR tarî&"w 
11403 «ayın Aa ta ^ a  Bnyülçşd)!g,M'yiyA..fesk3i)lıİL«S>HM6rmnv^W^^ 
eUiğindcH'HûîcilkB ^ ı r ı  ol^ğu^ ileri si^lc^ek,-iptali İstenilmekte^^

ANTALYA BUYÖKSEHİR BELEDİYE BASKANUGl SAVUNMANIN ÖZETİ : 
Davanm sûresinde açılmadığı, plana ililin  değişikliklerin ilgili belediye başkanlığı 
yetkisinde olduğundan hasım mevkiine alınnıamakan gerektiği, idarelerin kamulaştırma 
i^lenti yapmaya zorlanamayacağı, imar plarunda okul alanı olarak belirlenen yerin 
kamula^tınnasma ilişkin olarak !»onımluiukiannın bulunmadığı, tesis edilen izlemin hukuka 
uygun olduğu belirtilerek davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır, <

MURa TPASA BELEDİVEBASKANLİĞISAVÜNMANIN ÖZETİ :Davanın sûresinde 
açılmadığı, dava konusu ta^ıonıazın fiilen boş olduğu, herhangi bir elatmanm söz konusu 
olmadığı, takınmazı kamulaştırma yetkilerinin kendilerinde olmadığı^^-Hasım mevkiine 
almmatnaları gerektiği, kreş alanınm kamulaşttnna yetkisi ilgili yatırın^Vkumluşta oldüğu, 
mevzuat uyannca hazıdanacak imar planlannda kamu alanlannm beI^lenTDesinin..zbrunlu 
olduğu, yapılan işlemlerde hukuka aykınlık bulonmadtğı belirtilerek davanm\ reddi gerektiği 
savunul maktadur. • , v ' : '  • ’

v î :  • .
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TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Antalya 1. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek davalı 
idarelerin sûrea;$ınıt ve husumete yönelik itirazları yerinde görûlmcyerek işin gereği gereği
gorü{}ûldû: . . . .

Dava, davacılar tarafından, Antalya İli, Muratpa^ ilçesi, Dcnaircikara Mahallesi, 
5353 ada 3 ve 5 parsel sayılı olup İmar Planında "ortaokul alanı" olarak belirlenen 
tapınınazlann iraar planı değijiikliği yapılarak kusılbiık halinin kaldırılması istemiyle yapılan 
ba/îvumnun reddine il i l in  16.05.2014 tarih ve 18 0 8  sayıh Muratpaşa Belediye Başkanlığı ile
06.05.2014 iarih ve 11403 sayılı /İta lya  Büyûkfebir Belediye Başkanlığı işlemlerinin iptali 
istemiyle açılmıştır.

3194 sayılı îmar Kanunu'nun 8. Maddesinin (b) bendinin birinci fıkrasında: " tmar 
Planlan; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge 
planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan 
yerlerin nazım ve uygulama imar planlan ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye 
mcclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik cümle: 08/08/2011-648 s.K.H.K</21. md.) 
Bu planlar onay tarihinden itibaren b e l iy e  başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve 
ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. (Yeniden 
düzenlenen cümle: 12/07/2013- 6495 S.K./73. md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren 
belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında 
bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine 
gönderilen idrazlar ve planlan belediye meclisi onbeş gün içinde inceleycrok kesin karara 
bağlar." hükmü yer almış ve üçüncü fıkrada, onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerin 
de yukarıdaki usullere tabi olduğuna işaret edilmiştir

5216 sayılı Büyükşchir Belediyesi Kanunu'nun "Büyukşchir ve ilçe belediyelerinin 
görev ve .sorumlulukları*' başlıklı 7. Maddesinin (b) bendinde, "Çevre düzeni plânına uygun 
olmak kaydıyla, bûyûkşehir belediye (...) sınırlan içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her 
ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptumak ve onaylayarak uygulamak; büyükşchir 
içindeki belediyelerin nazım plâna uygun alarak hazırtayacaklan uygnlama im ar plânlarını, 
bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlannı ve imar ıslah plânlarını 
aynen veya değiştirerek onaybunak ve uy^lanm asını denetlemek; nazım imar plânının 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon 
plânlarını yapmayan ilçe (...) belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon 
plânlannı yapmak veya yaptırmak." büyükşehir belediyesinin görev, yetki vc sorumlulukları 
arasında sayoılmıştır.

Anılan hükümlere göre» imar planlanma onaylanmasında olduğu gibi planlarda 
değişiklik yapılmasmda da usulde p ^ le l l ik  ijkeşi j ^ r c ğ i ^  ^ j j^ iy c  
btıltîİn5Tİ5S'**lâj^ 1)3eâtf;^e ba^ym lı^ı^"^V eya beİeâiye l ı î ^ e r  binm }® n^^^î 
plaırhırmda^değişiklik yapilmâsryia 'i k  yapılmaması kıonııisu^ ve icrâi nîteli£Ve İşİçm
tesis etme yetkisi * bİİLİimtTiâdığıhdâii, plân â'cg^lklı iM n ^ ^ İc d ^ ^
riisjclisaön liMeftüM' sWlîlîîââf
gerektiği aÇflctır. j -  . . .  • <

Olayda, davacının i ^ r  plamnda "semi spor alanı" olarak belirlen^ .taşınmazına 
ilişkin kısıtlılık halinin kaldırılması isteğinin Uygulama vc Nazım .’.lmar.; Planlann^

' *^Ci.ı-.«ı«l«veftI«nl>udoklmuwhUpryAalJMidûS.uyap.«ov.tfııdrwW^ qO bZ 3pT  - B<JPREUtJ - D b lF M S f -  8 m lA eA =  lodu ile cfist-biHnjnir
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değişiklik, yapılmasına yönelik bulunması nedeniyle plan yapımm^ili^kin esaslara tabi

zımnen r .

iJi^andan anılan parsellere yönelik kamulajıtjrmasız cl atıldığından bahisle tazminat 
istemiyle Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 2014/792 esas sayında dava açıldığı ve davanm 
derderst olduğu anlatılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu izlemlerin iptaline^ aşağıda dökömû yapılan 
240,60 TL yargılama gideri ile A.A:Û.T. uyannca belirlenen 750,00 TL avukatlık ücretinin 
davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine» karann tebliğini izleyen günden itibaren 30 
gün içerisinde E>am?tay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 29/01/2015 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.

Bı^kan 
İSA YECENOĞLU 

3 2 6 7 4

üye
MUSTAFA EVREN 

GÛMÛŞ 
9 7 6 8 3

üye
MEHMET ALTAY 

165648

YARGILAMA GİDERLERİ
Başvurma Harcı: 25^0 TL
Karar Harcı 25,20 TL
Vekalet Harcı : 3,80 TL
Posta Gideri 72.00 TL

TOPLAM 126,20 TL 
%
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