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Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Geçici Madde Uygulama Sınırı ve 
plan notlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına eklenmesi ile ilgili 10.04.2013 tarih ve 
242 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararma ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesinin 
2013/115 E. 2015/1504 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesi konusunun incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
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BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi :İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına yazılan
31/08/2015 tarih ve 6311 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile davacı İ'MMOB Şehir Plancıları Odası tarafından İdaremiz aleyhine 
Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2013/1155 E sayılı dosyasıyla, 10/04/2013 tarih ve 242 sayılı 
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
planlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği geçici madde uygulama sınır ve 
plan notlarının eklenmesi ile ilgili konunun 1999 yılından önce planlanmış olan Muratpaşa, 
Konyaaltı ve Kepez İlçe belediye sınırlarında l alan bütün mahalleleri de kapsayacak şekilde 
kabulüne ilişkin kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemli dava açıldığını bildirmiştik.

Söz konusu davada, Mahkemenin 2013/1155 E. 2015/1504 K. sayılı 
kararıyla"...yapılan plan değişikliğinin planlar arasındaki hiyerarşiye uygun olmadığı, 
uygulama imar planındaki yoğunlukları bu denli yüksek bir oranda arttıran böyle kapsamlı bir 
değişikliğin yapıldığı tarih itibariyle üst ölçekli planda (1/25000 ölçekli nazım imar planında) 
bu değişikliğin gerekli olduğuna ilişkin hüküm bulunmadığı, imar planlarının plan notları ile 
bir bütün olarak hazırlanması ve uygulanması gerekirken bir belediye meclis kararı ile belde 
sınırları içindeki tüm imar planlarının notlarına bir madde ekleyerek planların yoğunluk 
kararlarının bir katsayı ile çarpılarak uygulanması, planlama sürecinin tamamen işlevsiz ve 
anlamsız hale getirmesi ve imar planlarının plan notları ile bir bütün olduğu ilkesine ve 
planlama mevzuatına aykırı olduğu, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkmdaki Kanun’un 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile TBMM tarafından yapılmış 
olan bir yasal düzenleme ile kaldırılmış olan bir hükmün, belediye meclisi kararı ile (plan 
notlarına eklenmek suretiyle) devam ettirilmek istendiği su basman seviyesinin altının iskân 
edilmesi ve yoğunluk hesabına katılmaması ile; nüfus yoğunluğunun hesapsız şekilde 
arttırılması ve kentsel donatıların yetersiz hale getirilmesi; sel baskını için tedbir olarak 
belirlenen seviyenin altına iskan izni verilerek insan hayatının tehlikeye atılmış olduğu, asma 
katların yoğunluk hesabına katılmaması nedeniyle hesapsız bir şekilde yoğunluk artışına 
neden olunması ve kentsel donatıların yetersiz hale getirildiği, konut bahçelerinde “bahçe” 
kullanımının tamamen ortadan kalkmasına neden olabilecek plan notlarmm, gerekli analiz, 
sorgulama ve değerlendirmeler yapılmadan plana eklendiği, planlama tekniğinde, eşi benzeri 
olmayan bir bölgeleme ile imtiyazlı bölgeler oluşturulmuş olması ve bu bölgeler içinde nasıl 
belirlendiği bilinmeyen bir katsayı ile yapılaşma yoğunluğu arttırılarak haksız kazançlar 
yaratıldığı, planlamanın adil olma ilkesinin hiçe sayıldığı, belirtilen nedenlerle Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2013 tarihinde aldığı 242 sayılı kararı ile onaylanan 
1/5000 ölçekli nazım imar planlarına, uygulama sınırı ve plan notlarının eklenmesine ilişkin 
kararın şehircilik ilkeleri, imar mevzuatı, planlama esasları ve kamu yararına aykırı 
planlandığı kanaatine varıldığı yönünde görüş belirtildiği, bilirkişi raporunun taraflara tebliği 
üzerine davalı idarece rapora yapılan itirazların raporu sakatlar nitelikte olmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu durumda, dosyadaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte 
değerle değerlendirilmesinden dava konusu Meclis kararının imar mevzuatına, şehircilik ve 
planlama ilkeleri ile kamu yararına uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varıldığından, dava
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konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamakladır/’ denilerek dava konusu işlemin 
İPTA LİN E karar verilmiştir.

İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi gereğince iptal kararlarının 30 gün 
içerisinde uygulanması gerekmektedir. (Tebliğ tarihi: 14/12/2015)

Söz konusu karar tarafımızca temyiz edileceğinden, temyize esas bilgi ve belgelerin 
açıklamalarınızla birlikte işin süreli olması nedeni ile 21/12/2015 tarihine kadar 3’er suret 
halinde Müşavirliğimize gönderilmesi ve karar gereği için ilgili birimler tarafından gereği 
yapılması hususunda bilgilerinize arz ederim. ı ✓ / /
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Ek: Ant.3.İdari Mahk.'sinin 2013/1155 E. 2015/1504 K. sayılı karar fot.
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DAVACI________________ : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
VEKİL)_________________ : AV. KORAY CENGİZ

Cinnah Caddesi Farabi Sokak 38/4 Çankaya 
Çankaya/ANKA RA

DAVALI________________ : ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ
V EK İLLERİ____________ : AV. ZEYNEP BETÜL UÇAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 
Muralpaşa/ANTALYA

DAVANIN ÖZETİ_______ : 10.04.2013 tarih ve 242 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi
Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına Antalya Büyükşehir 
Belediyesi İmar Yönetmeliği Geçici Madde Uygulama Sınırı ve plan notlarının eklenmesi ile 
ilgili konunun 1999 yılından önce planlanmış olan Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez İlçe 
belediye sınırlarında kalan bütün mahalleleri' de kapsayacak şekilde kabulüne ilişkin kararın,
31.05.2012 tarihinde Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile 
3194 sayılı İmar Kanuna şu eklemeler yapıldığı (Ek Madde 5 ve Geçici Madde 14), Bu yasal 
düzenleme doğrultusunda 31.05.2013 tarihi itibariyle Büyükşehir İmar Yönetmeliği 
onaylanmadığı için, bu alanda geçmişte uygulanmakta olan imar yönetmeliği maddesinin 
yürürlükten kalktığım; Zaten geçmişte de “geçici” hükmü ile uygulamada olan bu maddenin, 
hatalı bir uygulama olduğu, davalı İdarenin 6306 sayılı kanunun öngördüğü şekli ile bir imar 
yönetmeliği düzenlemeden, almış olduğu meclis kararlan ile bütün imar planlarına sirayet 
edecek bir düzenleme yapmaya çalıştığını ve bunun imar mevzuatına aykırı olduğu, 
Büyükşehir Yönetmeliğinde “Katlar Alanı” olarak tanımlanan ve hesaplanmasına ilişkin 
kriterler belirlenmeye çalışılan kavramın esasen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 
tanımlanmış olduğu, yönetmelikte var olan kavramların ve ruhsala ilişkin konulardaki 
hükümlerin (Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde de) tıp yönetmeliğe aykırı 
bir şekilde tanımlanamayacağı, 1.70 katsayısının nazım imar planı ile getirilemeyeceğini, 
çünkü konunun uygulama imar planının konusu olduğu, İmar yönetmeliğindeki bu geçici 
maddenin plan notlarına ve uygulama sınırının planlara eklenmesinin şehircilik tekniği ve 
planlama esasları bakımından uygun olmadığı, Nüfbs projeksiyonu göre yapılan hesaba 
uygun büyüklüklerde donatı alanı üretildikten sonra, yoğunluk değerlerinin 1.70 ile 
çarpılması sonucu, nüfus yoğunluğunda yaşanan artışın kentsel donatıların yetersiz kalmasına 
neden olacağı, bu katsayı 1999 yılında sınırlandırıcı bir değer gibi sunulmasına rağmen bu 
katsayı ile elde edilmiş bulunan yapılaşma hakları yüzünden yoğunluğun arttığ], çarpık 
kentleşme yoluna girildiği, bu madde ile sağlanan yoğunluk artışının plana eklenebilmesi 
için, önce yoğunluk artışının getireceği ilave nüfusun ihtiyaç duyacağı kentsel donatıların 
sağlanmasının gerektiğini. Bunun ancak “revizyon plan” şeklinde yapılabileceğini, aksi 
uygulamanın: Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 28. Madde hükümlerine aykırı 
olduğu, yıllar önce yapılmış ve halen yürürlükte olan bir plana, hiçbir teknik araştırma 
yapılmadan ve hiçbir gerekçe ortaya konulmadan plan notu eklenmesinin uygun olmadığı, 
Meclis kararı ile onaylanan plan notunda “TTO'^'yıiınd^ önce planlanmış alanlar” diyerek, 
1999 yılından ve geçici maddeden önce-ruhsat've'i^kâıi''’ahTiış, günümüzde ekonomik ömrünü 
tamamlamış yapılaşmış alanların da/cİâhil edildiği, e'ski^^ent merkezinde yoğunluk artışına
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neden olunduğu, ancak gerekli sosyal ve teknik altyapının oluşturulmadığı, Planlı Alanlar Tip 
îmar Yönetmeliğinde kapalı alanların emsale dâhil, açık çıkmaların emsal dışı olduğu halde, 
1.70 katsayı hesabının kapalı çıkmaları arttırmaya yönelik olduğu, bu madde bir kısıtlama 
olarak tanımlanmasına rağmen mahiyetinin kısıtlama olmadığı, Antalya Büyükşehir İmar 
Yönetmeliğinden gelen Geçici madde uygulamasına dâhil edilmeyen birçok alanın bu plan 
notuna dâhil edilmesiyle, 1.70 katsayısı kullanan alanların genişletilmiş olmasının kabul 
edilemez olduğu, mevzuata göre, KAKS’ın veya Emsal’in: Yapının bütün katlarındaki 
alanların toplamının parsel alanına oranından elde edilen bir sayı olduğu; Katlar alanının: 
bordum kat, asma kat, çekine ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dâhil kullanılabilen bütıin 
katların alanlarından, ışıklıklan çıktıktan sonraki kat alanları olduğu, tanımlar bu denli açık 
olmasına rağmen getirilen plan notları ile mevzuata aykırı şekilde emsal artışına yol açıldığı 
iddia olunarak iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN Ö ZETİ : Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 
Kanun ile (31.05.2012 tarihinde) 3194 sayılı İmar Kanuna Ek Madde 5 ve Geçici Madde 
14’ün eklendiği ve bu yasal düzenleme doğrultusunda 31.05.2013 tarihi itibariyle Antalya 
Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin ve 1.70 katsayı uygulanmasına ilişkin yönetmelik 
maddesinin yürürlükten kalktığı, Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde halen, 1.70 
uygulamasından yararlanamamış (boş) parseller olduğu; Yasa ile 1.70 katsayı uygulamasının 
kaldırılması nedeniyle bu parsellerin kazanılmış haklarından yararlanamayacakları ve kentte 
imar kaosunun doğacağı, uygulamada dil birliğinin sağlanması için 01.05.1999 yılından bu 
yana uygulamanın sürdüğü bölgeyi kapsayacak şekilde yapıldığı; Ancak A.ntalya Büyükşehir 
Belediyesi Meclisinin 10.04.2013 gün ve 242 sayılı karan ile: 1/5000 ölçekli Nazım îmar 
Planlarına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin yoğunluklu yapı düzenine 
ilişkin plan notlarının eklenerek 1999 yılından önce planlanmış olan Muratpaşa, Konyaaltı ve 
Kepez İlçe Belediye sınırlarında kalan bütün mahalleleri kapsayacak şekilde genişletilmesine 
karar verilmiş olduğu, planlama hiyerarşisi .kuralı gereği Büyükşehir Belediyesince 1/5000 
ölçekli Nazım İmar planlarında yapılan değişikliklerin, ilçe belediyelerince yapılan I/IOOO 
ölçekli uygulama imar planlarına aktarılması gerektiği için dava konusu işlemin yapılmasının 
zorunlu olduğu, dava konusu işlemin mevzuata uygun olduğu davanın reddi gerektiği 
savunulmuştur.

TÜ RK  M İLLETİ ADINA

Karar veren Antalya 3. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. maddesinde, nazım imar planı, 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 göstennek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak 
üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve rapoRiyla beraber bütün olan plan; 
uygulama imar planı ise, tasdikli halihazır hafitâlar''üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş 
olarak nazım planı esaslarına göre çizilen .̂ve çeşitl|_ "bölgelerin yapı adalarını,bunların 
yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için ğerekli'simar uygulama programlarına esas
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olacak uygulama etaplannı ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan olarak 
tanımlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına Antalya Büyükşehir 
Belediyesi İmar Yönetmeliği Geçici Madde Uygulama Sınırı ve plan notlarının eklenmesi ile 
ilgili konunun 1999 yılından önce planlanmış olan Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez İlçe 
belediye sınırlarında kalan bütün mahalleleri de kapsayacak şekilde kabulüne ilişkin
10.04.2013 tarih ve 242 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararının iptali istemiyle 
görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, uyuşmazlığın çözümü bilirkişi incelemesini gerektirdiğinden, dava konusu 
Meclis kararının imar mevzuatına , şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına uygun 
olup olmadığının tespiti hususunda mahkememizin 19.11.2014 günlü kararıyla bilirkişi 
incelemesi yaptırılmasına karar verildiği, kararımız uyarınca re'sen seçilen bilirkişiler Dokuz 
Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden (Emekli) Prof. 
Dr. Çınar ATAY, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sibel ECEMÎŞ KILIÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed 
AYDOĞAN tarafından yapılan inceleme sohucu sunulan 05.08.2015 havale tarihli bilirkişi 
raponında özetle;"yapılan plan değişikliğinin planlar arasındaki hiyerarşiye uygun olmadığı, 
uygulama imar planındaki yoğunlukları bu denli yüksek bir oranda arttıran böyle kapsamlı 
bir değişikliğin yapıldığı tarih itibariyle üst ölçekli planda (1/25000 ölçekli nazım imar 
planında) bu değişikliğin gerekli olduğuna ilişkin hüküm bulunmadığı, imar planlarının plan 
notları ile bir bütün olarak hazırlanması ve uygulanması gerekirken bir belediye meclis karan 
ile belde sınırları içindeki tüm imar planlarının notlarına bir madde ekleyerek planların 
yoğunluk kararlarının bir katsayı ile çaı*pılarak uygulanması, planlama sürecinin tamamen 
işlevsiz ve anlamsız hale getirmesi ve imar planlarının plan notları ile bir bütün olduğu 
ilkesine ve planlama mevzuatına aykırı olduğu. Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un 31.05.2012'tarihinde yümrlüğe gimıesi ile TBMM 
tarafından yapılmış olan bir yasal düzenleme ile kaldırılmış olan bir hükmün, belediye 
meclisi kararı ile (plan notlarına eklenmek suretiyle) devam ettirilmek istendiği su basman 
seviyesinin altının iskân edilmesi ve yoğunluk hesabına katılmaması ile; nüfus yoğunluğunun 
hesapsız şekilde arttırılması ve kentsel donatıların yetersiz hale getirilmesi; sel baskını için 
tedbir olarak belirlenen seviyenin altına iskan izni verilerek insan hayatının tehlikeye atılmış 
olduğu, asma katlarm yoğunluk hesabına katılmaması nedeniyle hesapsız bir şekilde 
yoğunluk aıtışına neden olunması ve kentsel donatıların yetersiz hale getirildiği, konut 
bahçelerinde “bahçe” kullanımının tamamen ortadan kalkmasına neden olabilecek plan 
notlarının, gerekli analiz, sorgulama ve değerlendimıeler yapılmadan plana eklendiği, 
planlama tekniğinde, eşi benzeri olmayan bir bölgeleme ile imtiyazlı bölgeler oluştumimuş 
olması ve bu bölgeler içinde nasıl belirlendiği bilinmeyen bir katsayı ile yapılaşma 
yoğunluğu arttırılarak haksız kazançlar yaratıldığı, planlamanın adil olma ilkesinin hiçe 
sayıldığı, belirtilen nedenlerle Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2013 tarihinde 
aldığı 242 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli naznn imar planlarına, uygulama sınırı 
ve plan notlarının eklenmesine ilişkin kararın şehircilik ilkeleri, imar mevzuatı, planlama 
esasları ve kamu yararına aykırı planlandığı kanaatine varıldığı yönünde görüş belirtildiği, 
bilirkişi raporunun taraflara tebliği üzerine- ^davalı idarece rapora yapılan itirazların raporu 
sakatlar nitelikte olmadığı anlaşılmakt^ır. ' ■

Bu durumda, dosyadaki .bilgi ve ‘ belgeler' ile bilirkişi raporunun birlikte

\ ' ■ ■
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değerlendirilmesinden dava konusu Meclis kararınm imar mevzuatına, şehircilik ve planlama 
ilkeleri ile kamu yararına uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varıldığından, dava konusu 
işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 
2.743,35 TL yargılama giderinin bilirkişi gideri ve keşif harcı dışmdaki kısmı olan 
297,95-TL ile kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 
uyarınca belirlenen 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, 
taraflarca yatırılmaması sebebiyle Antalya Bölge îdare Mahkemesi'nin ilgili ödeneğinden 
alman 2.250,00 TL bilirkişi ücretinin ve 195,40 TL keşif harcının davalı idareden tahsili için 
mâliyeye müzekkere yazılmasına, kullanılmayan 250,00 TL bilirkişi giderinin mâliyeye 
iadesine, arlan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın 
tebliğini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 12/11/2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan 
KAMİL ERGÜN 

27485

Üye
ORMAN ÇILDIROĞLU 

94892 .

Üye 
METİN ÇELİK 

167898

YARGILAMA GİDERLERİ
Başvuru Harcı 24,30 TL
Karar Harcı 24,30 TL
Vekalet Harcı 3,75 TL
Y.D. Harcı 40,00 TL
Bilir. Gideri 2.250,00 TL
Keşif Harcı 195,40 TL
Posta Gideri 205,60 TL

TOPLAM

Z.A.(04yi2/20I5)

2.743,35 TL
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