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Konu: M uratpaşa 8463 ada 12 (Yeni 13 ve 14) parsel NİP.

BAŞKANLIK MAKAMINA

M uratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18M nolu imar plan paftasında yer alan 
Demircikara Mahallesi 8463 ada 12 parselin (yeni 13 ve 14 parseller) Ticaret Alanı, LPG 
İkmal ve Akaryakıt Satış Servis İstasyonuna dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın reddine ilişkin Antalya 3. İdare 
M ahkemesinin 2013/1514 E. 2014/1488 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine 
havalesi hususunu arz ederim.
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3. İD A RE M AH K EM ESİ

ESAS NO : 2013/1514 
K ARAR NO : 2014/1488

DAVACI________________ : MEHMET ÇETİN
V EK İLİ_________________: AV. SERTAÇ KARAN Kızılsaray Mah.86.Sk.İyidoğan Apt.No:17

K:8/25 Muratpaşa/ANTALYA
DAVALI________________ : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
V EK İLİ_________________: AV. ZEYNEP BETÜL UÇAR (aynı yerde)
DAVANIN Ö ZETİ______ : Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Demircikara Mahallesi 8463 ada 11 nolıı
arsada yer alan taşınmazın sahibi olan davacı tarafından, 10.04.2013 tarih ve 236 sayılı meclis kararı 
ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile bu plan değişikliğine karşı yapılan 
itirazın reddine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2013 tarih ve 606 kararının; 
3194 sayılı imar Kanunu ve Plan yapımına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu iddiasıyla 
iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN Ö ZETİ : Davanın süresinde açılmadığı, ihtilaf konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli 
nazım imar planında Konut Alanı içerisinde yer aldığı, büyük ölçekli planlarda parsel bazında 
inceleme yapılamayacağı, plan notlarında fonksiyonel sınırların alt ölçekli planlarla belirleneceği, 
parsel ölçeğindeki işlemlerde 1/5000 ölçekli planın esas alınacağının hüküm altına alındığı, işlemde 
hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK M İL L E T İ ADINA

Karar veren Antalya 3. idare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Davalı idarenin süre itirazı yerinde görülıneyerek işin esasına geçildi;
Dava, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Demircikara Mahallesi 8463 ada 11 nolu arsada yer alan 

taşınmazın sahibi olan davacı tarafından, 10.G4.2013 tarih ve 236 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 
1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ile bu plan değişikliğine karşı yapılan itirazın reddine 
ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2013 tarih ve 606 sayılı kararının iptali 
istemiyle açılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 6. maddesinde, planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından 
bölge planları ve imar planları olarak iki ana kategoriye ayrılmış, imar planları da uygulamaya esas 
olan uygulama imar planları ve bu planın hazırlanmasındaki temel hedefleri, ilkeleri ve arazi kullanım 
kararlarını belirleyen nazım imar planları olarak sınıflandırılmıştır. Anılan yasanın 8. maddesinde ise 
planların tanımlanmasına yer verilerek planlar bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve 
uygulama imar planı olarak kademelendirilmiş ve alt ölçekli planların üst ölçekli planlarda belirlenen 
planlama ana ilkelerine, stratejilerine ve kararlarına uyumlu olması zorunluluğu getirilmiştir.

imar planı insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını 
yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve 
gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağı koruma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde 
belirlemek amacıyla hazırlanır ve koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve zamanda yasalarda öngörülen 
yöntemlere uygun olarak değiştirilebilir.

Ote yandan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 80. maddesinde akaryakıt istasyonlarına izin 
verilebilmesi için nazım imar planında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesinin şaıt olduğu hüküm 
altına alınmıştır.

Dava dosyası ile Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin H:2012/1171 sayılı dosyasının birlikte 
incelem esinden, Antalya İli, Merkez Muratpaşa Belediyesi sınırları içinde bulunan 8463 ada 12 
parseldeki, konut alanının " Ticaret Alanı ve Akaryakıt ve LPG Ş em s İstasyonu Alanı" olarak 

f  /^ü^fenlenmeşine ilişkin 10.04.2013 günlü ve 231 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile 1/5000 
* ölçekli pftanj değişikliği yapıldığı, 1/5000 ölçekli plan değişikliğine konu bölgenin, halen

İ / ___________________ m_____________________________
tV '^B ilişim •Sistem inde ver alan bu dokümana http. vatandas.uyap.gov.tr adresinden J9v3XEE - Urf9Qp3 - HGGph7s - Ds/mQE= kodu ile erişebilirsiniz.
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3. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/1514 
KARAR NO -.2014/1488
uygulanmakta olan Antalya ili yerleşmesine ait 1/25 000 ölçekli nazım imar planındaki kullanım 
şeklinin ise “Konut Alanı” olarak tanımlı bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre alt ölçekteki imar planının üst ölçekli planlara 
aykırı olamayacağı ve 1/5000 ölçekli plan yapımı öncesinde öncelikle arazi kullanım kararlarının, 
başlıca bölge tiplerini ve bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluğunu, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, 
ulaşım sistemlerini belirleyen ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesi uyarınca 
15.02.2008 günlü 84 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli nazım 
imar planı ile belirlenen arazi kullanım şekillerinin alt ölçekli imar planlarıyla değiştirilemeyeceği 
kuşkusuzdur.

Bu durumda, Belediye Kanunu'nun yukarıda bahsedilen "akaryakıt istasyonlarına izin 
verilebilmesi için nazım imar planında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesinin şaıt" olduğu 
yönündeki 80. maddesi de gözönüne alındığında 1/25.000 ölçekli nazım plandaki arazi kullanım 
kararlarının fonksiyonel dağılımı değiştirilmeden ve ancak 1/25.000 ölçekli planda "Çalışma 
Alanı" kullanım kararı getirilen bölgeler için alt ölçekteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında 
"Ticaret ve LPG Akaryakıt istasyonu" kullanım kararı getirilebilmesi mümkün iken bu esasa aykırı 
olarak üst ölçekli planda "Konut Yerleşim Bölgesi" olarak belirli alanın kullanım şeklinin, alt 
ölçekteki planda değiştirilmesi ve " Ticaret ve Akaryakıt ve LPG servis istasyonu " kullanımına imkan 
verilmesi yönünde yapılan plan tadilatında; alt ölçekli planın üst ölçekli planla uyumlu olması 
kuralına, planlama ilke ve esaslarına bu bağlamda anılan mevzuat hükümlerine uyarlık 
bulunmamaktadır.

Öte yandan, arazi kullanım şekilleri, imar paftaları üzerinde gösterilen plan lejant hükümleri 
ile belirlenmekte olup plan lejantı ile belirlenen kullanım şekillerinin plan notu ile değiştirilebilmesi 
mümkün olmayıp, plan notunda yer alan açıklamaların, imar planında yer alan kullanım şekillerini 
değiştirmeden destekleyici lojistik kullanımlara imkan veren kullanımlar olarak yorumlanması 
gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 237,95-TL 
yargılama giderinin ve kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 
uyarınca belirlenen 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, artan 
posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra 'davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen 30 gün 
içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 27/11/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Uye Uye
KAMİL ERGÜN ORHAN ÇILDIROĞLU YÜKSEL YAVAŞ

27485 94892 101129

YARGILAMA GİDERLERİ
Başvurma H arc ı: 24,30 TL
Karar Harcı : 24,30 TL
Y.D+Y.D İtiraz 108,60 TL
Harcı
Vekalet Harcı : 3,75 TL
Posta Gideri : 77,00 TL

TOPLAM 237,95 TL

A.D.(12/01/2015)
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