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BAŞKANLIK MAKAMINA

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Tosmur Mahallesi, 155 ada 3 parsel, 212 ada
3,5,6 parsellerde Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2013/960 E., 2014/807 K. sayılı kararı 
gereği hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Hüsamettin 
İmar ve Şehircilik

Uygun görüşl

Bedeli 
Genel Sfekre

Ekler: - 1/5000 ölç. NİP fot.
- Açıklama raporu
- Mahkeme kararı

A dres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Menekşe ALKAN
T e l : O 242 241 28 66 Fax : O 242 243 06 28
W eb: www.antalva.bel.tr E -posta: info@antalva-bld.gov.tr Dİanlama@.antalva.bel.tr

http://www.antalva.bel.tr
mailto:info@antalva-bld.gov.tr
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ANTALYA ILI ALANYA İLÇESİ TOSMUR MAHALLESİ 
155 ADA 3, 212 ADA 3, 5 VE 6 NO’LU PARSELLER İLE PARK ALANINDA 

NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Nazım imar planı değişikliği teklifine konu alan Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosm ur Mahallesi sınırları içerisinde 
yer alan, tapuda 155 ada 3, 212 ada 3, 5 ve 6 parsel numaraları ile tescilli taşınmazlar ile park alanını 
kapsamaktadır. Tapu kayıtlarına göre 155 ada 3 parsel arsa vasfında 662.26 ni“, 212 ada 3 parsel trafo arsası 
vasfında 126.23 m% 5 parsel arsa vasfında 4070.11 m^, 6 parsel ise trafo arsası vasfında 147.02 m- 
büyüklüğündedir. Plan değişiklik teklifine konu toplam alan büyüklüğü ise yaklaşık 5750 m~’dir. Bölge Tosmur 
M ahallesi’nin güneyinde mevcut A lanya Çevre yolu ile Eski Gazipaşa Caddesinin oluşturduğu kavşağın 
doğusundadır. Taşınmazların bulunduğu bölge genel olarak yapılaşmasını tam am lam ış olm asına rağmen 
değişikliğe konu parsellerde herhangi bir ruhsatlı yapılaşma söz konusu değildir.

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Plan değişikliğine konu taşınmazları kapsayan bölgede geçerli olan T osm ur 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
revizyonu Alanya Belediye M eclisi’nin 04.01.2011 tarih, 2 sayılı meclis kararı ile verdiği olumlu görüşe 
istinaden, 03.02.2011 tarih ve 4 sayılı mülga Tosm ur Belediye Meclisi kararı ile onamıştır. Planın yürürlüğe 
girmesinin ardından Alanya Belediye Meclisinin 08.01.2013 tarih ve 24 sayılı kararı ile nazım ve uygulam a imar 
planlarında değişiklik söz konusu olmuştur. Yapılan değişiklik ile sosyal donatı alanlarının büyüklükleri 
değiştirilmeksizin, 212 ada 3 parselin güneyindeki park alanı yaklaşık 150 metre kuzeydeki 155 ada 3 parsele 
kaydırılmış, eksik kalan park alanı ise 212 ada 5 parselin doğu kısmında oluşturulan park alanı ile 
tamamlanmıştır. Yapılan işlem sonucunda 155 ada 3 parseldeki konut alanı ise 212 ada 3 parselin güneyinde 
kaldırılan park alanına eklenmiştir. 2013 yılında yapılan plan değişikliği komşu parsel malikleri tarafından 
yargıya taşınmış, değişikliğe ilişkin meclis kararı Antalya 1. İdare M ahkemesinin 2013/960 esas, 2014/807 
kararıyla iptal edilmiştir. İptal gerekçesinde yapılan işlemin plan hiyerarşisine uygun olduğu, park alanının 
kaydırıldığı bölgenin hizmet etki alanı içerisinde kaldığı kabul edilmekle birlikte, konut alanı olan parselin



Yapılan nazım imar pianı değişikliği yukarıda özetlenen m ahkem e kararının gereğinin yerine getirilmesini 
amaçlamaktadır.

3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIM VE KADASTRAL DURUM
Nazım imar planı değişikliği teklifine konu 155 ada 3 parsel arsa vasıflı, 212 ada 3 ve 6 parseller trafo arsası 
vasıflı, 212 ada 5 parsel ise arsa vasfında olup, bölgede imar uygulamaları tam am lanm ış durumdadır. 
Halihazırda 212 ada 5 parselde zemin katı ticari amaçlı kullanılan ruhsatsız 2 katlı yapı, 6 parselde ise trafo 
bulunmaktadır. D iğer taşınmazlar boş durumdadır.

4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI
Nazım  imar planı değişikliği ile mahkem e kararının gereğinin yerine getirilmesi ve planın önceki haline 
gelmesine yönelik  plan kararlan  üretilmiştir. Bu kapsamda 155 ada 3 parseldeki park alanı olan plan kararı 
değiştirilerek tekrar yüksek yoğunluklu meskun konut alanı olarak belirlenmiş, park alanı ise 212 ada 3 parselin 
kuzeyindeki eski yerine alan büyüklüğü korunarak kaydırılmıştır. Park alanının eski yerine alan büyüklüğü 
korunarak kaydırılması nedeniyle 212 ada 5 parselin doğusunda öngörülen park alanı da kaldırılmıştır. Öneri 
nazım imar planı değişikliği ile 2011 yılında onaylanan ve mahkem e iptal karan  öncesinde geçerli olan ilk nazım 
imar planı kararlarına dönülmektedir.
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Şekil 3. M evcut ve Öneri Nazım İmar Planları
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DAVACI : İBRAHİM OZDEMIR

f —

VEKİLİ Av. MUSTAFA SERKAN EGÛZ- Güllerpınarı Mah.Ahmet Asım 
Toku^ Cad.No:63 K;1 Alanya/ANTALYA

DAVALI i  ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

v e k il i i  Av. FULYA RAKICİOGLU TURKTAŞ- Belediye Hukuk Servisi 
Alanya/ANTALYA

DAVANIN ÖZETİ______ : Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosmur Beldesi, 155 ada 3 parsel ile 212
ada 3,5,6 parselleri kapsayan alanda Tosmur Belediye Meclisinin 04.10.2012 tarih ve 21, 22 sayıh 
kararları ile kabul edilen ve Alanya Belediye Meclisinin 08.01.2013 tarih ve 24 sayılı kararı ile 
onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım irnar planı tadilatının;^ otellerinin 
üzerinde'bulunduğu taşınmazın tadilat yapılan yerin bitişiğinde olduğu, bitişikteki taşımnaza 
getirilen park işlevlendirmesinin kaldırılarak arkaya atıldığı, bu şekilde otelin önünün kapandığı, 
tadilat yapılan taşınmaz maliklerinin . arsa değerlerinin iki kat arttığı'  ̂ hukuka aykırı olduğu ileri 
sürülerek iptali istenmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davanın süresinde açılmadığı, Tosmur beldesince yapılan plan 
tadilatına uygun görüş verdikleri davanın reddi gerektiği sa\oınulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Antalya 1. İdare Mahkemesi'nce 6360 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Alanya 
Belediye Başkanlığı husumetiyle dava dosyası incelenip gereği görüşüldü:

Davalı idarenin usule ilişkin süre aşımı itirazı yerinde görühneyerek uyuşmazlığın esasına
geçildi.

3194 sayıh imar Kanunu’nun “tanımlar” başlıklı S.maddesinde, “Nazım İmar Planı; varsa 
bölge ve 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 ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin 
çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlanmn hazırlanmasına esas olmak üzere 
düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla bütün olan plandır.Uygulama imar planı; 
tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar plan 
esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarmı,bunların yoğunluk düzenini, yolları ve 
uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarmı ve diğer 
bilgilerini a3Tintıları ile gösteren planlardır" tanımları yapılmıştır.

İmar planı insan, toplum ve çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını 
yakından etkileyen fiziksel çevreyi şâğlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve 
gelişme eğilimlerini yönlendirmek "ve toprağın-koruma kullanma dengesini en rasyonel biçimde 
belirlemek amacıyla hazırlanır. " v
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İmar planlarının yargısal denetimlerinde de yukarıda yer alan hususlarla birlikte, 
şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından plan veya plan tadilatının hukuki ve 
teknik yönden imar mevzuatına uygun olup olmadığının incelenmesi sözkonusu olacaktır.

Dosyanın incelenmesinden; Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosmur Beldesi, 155 ada 3 parsel ile 
212 ada 3,5,6 parselleri kapsayan alanda Tosmur Belediye Meclisinin 04.10.2012 tarih ve 21, 22 
sayıh kararları ile kabul edilen ve Alanya Belediye Meclisinin 08.01.2013 tarih ve 24 sayılı kararı
ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatının iptali
istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, dava konusu taşınmazın üst ölçekli imar planlarında getirilmiş 
işlevlendirilme biçimi, konumu, durumu, çevresel kullanımları gibi hususlar da dikkate alınarak 
işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve kentsel yerleşmenin mevcut ve 
gelecekteki durumuna uygun olup olmadığının hukuka uygımluk denetiminde Mahkememizin 
gereksinim duyduğu teknik bilgilere yönehk olarak mahallinde bilirkişiler Şehir ve Bölge Plancısı 
Doç.Dr.Hilal Erkuş Öztürk, Y.Mimar-Şehir Plancısı Müzeyyen Gülşen, Harita ve Kadastro 
Mühendisi Osman Örsmen'in katılımı ile gerçekleştirilen keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu 
hazırlanarak Mahkememize sunulan bilirkişi raporunda özetle; "Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı ile Mevcut 1/5000’lik Nazım İmar Planının dava konusu taşımnazlar için öngörülen 
arazi kullanım kararlarının birbirleriyle tutarlı olduğu. Yapılan Plan Tadilatını ölçek hiyararşisine 
uyum açsından değerlendirdiğimizde ise; 1/1000 Ölçekli Tosmur Beldesi (Alanya-Antalya) 155 
ada 3 ve 212 ada 3, 5 ve 6 Parseller ve Park Alanında Uygulama İmar Planı Tadilatında, 155 ada 3 
parselin Park Alanı olarak tanımlandığı, 212 ada 3 parselin Trafo Merkezi ve Konut+Ticaret Alanı 
olarak (E:1.50 ve hmax: 15.50), 212 ada 5 parselin Konut+Ticaret Alanı (E;1.50 ve hmax: 15.50) 
ve Park Alanı (parselin doğusunda kalan küçük bir kısmın) olarak planlandığı ve 212 ada 6 
parselin ise Konut+Ticaret Alanı ve Trafo (E: 1.50 ve hmax: 15.50) olarak planlandığı, 1/5000 
ölçekli Tosmur Beldesi (Alanya-Antalya) 155 ada 3 ve 212 ada 3, 5 ve 6 Parseller ve Park 
Alanında Nazım İmar Planı Tadilatında ise; 155 ada 3 parselin Park Alanı olarak tanımlandığı, 212 
ada 3 parselin Konut+Ticaret Alanı olarak (E: 1.50 ve hmax: 15.50), 212 ada 5 parselin 
Konut+Ticaret Alanı (E: 1.50 ve hmax: 15.50) ve Park Alanı (parselin doğusunda kalan küçük bir 
kısmın) olarak planlandığı ve 212 ada 6 parselin ise Trafo ve Konut+Ticaret Alanı (E: 1.50 ve 
hmax: 15;50) olarak planlandığı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile 1/5000 ölçekli 
Nazım imar Planı Tadilatının dava konusu taşınmazlar için öngörülen arazi kullanım kararlannm 
birbirleriyle tutarlı olduğu, Bu kapsamda ilk olarak öneri planlarda onaylı imar planında 212 ada 3 
parselde bulunan trafo alanı ile bu parselin çevresindeki park alanının değiştirilerek eşdeğer konum 
ve uygun mesafedeki 155 ada 3 parselin bulunduğu alana kaydınidığı, öngörülen bu düzenleme ile 
662 m2 büyüklüğündeki konut alam olarak planlı 155 ada 3 parseldeki plan kararı park alanı olarak 
değiştirilmiş, bırna karşılık 212 ada 3 parselin güneyinde yaklaşık 795 m  ̂büyüklüğünde park alanı 
olarak planlı bölgenin ise aynı büyüklükteki kısmı (662m2) konut alanı olarak öngörüldüğü ve her 
iki bölgedeki emsal kararının (E: 1.50, hmax: 15.50) aynı olduğu belirtihnektedir. Her ne kadar 
emsal kararı aynı olsa da, mevcut planda da, plan tadilatında da bu alanın sadece konut alanı 
olmadığı, konut+ticaret fonksiyonıma sahip olduğu görülmektedir.^Bu nedenle 155 ada 3 parselde 
öngörülen konut alanın değeri daha yüksek bir parsele kaydırılmaya çalışıldığı, Daha önceden 
sadece konut kullanımı hakkı olan 155 ada 3 parselin, 212 no.lu adaya kaydırılarak, plan açıklama 
raporunda belirtilenin aksine Konut+Ticaret fonksiyonu getirilmekte, bunun yanı sıra daha 
önceden deniz görmeyen bir parselin deniz 'gören parsele kaydırılması sağlanarak değeri 
katmerlendirilmektedir. Teklif Plan tadilâtında onayh'plana oranla form olarak daha düzgün, daha 
büyük ve kullanışlı yeni bir park alanı elde edildiği ve'212 adanın formu düzeltilerek estetik açıdan 
daha düzgün bir yapılaşma sağlaridığı söylense de yapılan plan tadilatı ile birbirinin eşdeğeri 
olmayan parsellerin yer değiştirmesi şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına
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aykm bir durum olduğu. Mevcut 1/1000 Uygulama İmar Plam ve Mevcut 1/5000 Nazım imar 
Plam kararlan ile uyumlu olmadığı ancak hazırlanan öneri 1/1000 Ölçekli Plan tadilatının, 1/5000 
ölçekli Nazım imar Planı tadilatı ile u3mmlu olduğu, plan tadilatının onaylı plana oranla form 
olarak daha düzgün, daha büyük ve kullanışlı yeni bir park alanı elde edildiği ve 212 adanın formu 
düzeltilerek estetik açıdan daha düzgün ve büyük parsel oluşumunu teşvik eden bir yapılaşma 
sağladığı söylense de yapılan plan tadilatı ile 155 ada 3 parselin 212 adaya kaydırılarak yüksek 
yoğunluklu Konut Kullanımı’mn. yüksek yoğunluklu Konut+Ticaret Alanı’na dönüştürüldüğü ve 
denizi gören bir parsele kaydırıldığı gözlenmiş, böyle birbirinin eşdeğeri olmayan parsellerin yer 
değiştirmesinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı ile bağdaşmadığı" görüşlerine 
yer verilmiştir.

Yukarıda özetlenen ve taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna davalı idare tarafından itiraz 
edilmiş ise de itirazın raporu kusurlandıracak nitelikte olmadığı, bilirkişi raporunda yer alan analiz 
ile ulaşılan sonucun Mahkememizce de uygun bulunarak karara dayanak olabilecek nitelikte 
olduğu görülmüştür.

Bu durumda, bilirkişi raporunda yer verilen tespit ve değerlendirmeler ile uyuşmazlık 
birlikte incelendiğinde; Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosmur Beldesi, 155 ada 3 parsel ile 212 ada
3,5,6 parselleri kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı tadilatında şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık 
bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 2.932,85.-TL 
yargılama gideri ile A.A.U.T uyarınca belirlenen 750,00.-TL vekalet ücretinin davalı idareden 
alınarak davacıya verilmesine, keşif ve bilirkişi avansı ile posta ücretinden varsa artan kısmın 
kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30-gün 
içerisinde Damşjtay*a temyiz yolu açık olmak üzere 19/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan 
ERKAN ATILI 

37917

Uye
MUSTAFA EVREN GÜMÜŞ 

97683

Üye
MEHMET ALT AY 

165648

YARGILAMA GİDERLERİ
Başvurma Harcı ; 24,30 TL
Karar Harcı : 24,30 TL
Vekalet Harcı : 3,75 TL
K eşif Harcı : 177,50 TL
K eşif Gideri : 2.500.00 TL
Posta Gideri : 203,00 TL

TOPLAM 2.932,85 TL

http://vatandas.uyap.gov.tr

