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KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ : 06.09.2018
KARAR NO : 65
KARAR GÜNÜ : Perşembe

Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesine göre Eylül ayı 
“OLAĞAN” toplantısının, 1. Oturumun 1. birleşimini yapmak üzere bu gün saat 21.00’ da 
Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Yusuf GÖVEN’ in Başkanlığında Üyeler; 
Erdeniz YAVUZ, Şefik DURDAŞ, Ramazan KIZILKAYA, İsmail DEĞİRMENCİ, Kudret ACAR, 
Sait KAYA, Yusuf EVRAN, Halil KARATAŞ, Ali KURŞUNLU, Faik ÖNCEL, Adem DALGIÇ, 
Adem ÇOBAN, Seyfı ARIKAN, Ferhat ACAR, Ramazan ULUŞAR, Mustafa TAŞGIN, Feride 
SALUR GÜLEÇ, Orhan ENGİN, Halil DİNCER, Ramazan OKTAY ve Şerafettin YILMAZ’ın 
iştirakleri ile toplandı Dilek CENGİZ’in mazeretli olarak katılmadığı oylandı ve mazereti kabul 
edildi ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

MADDE-2-: BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2018 TARİH VE 61 SAYILI KARARI İLE 
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN __ KONU _ HARKINDAKİ İMAR 
KOMİSYONUNCA HAZIRLANAN RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ.

Kumluca Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 61 sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar 
Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında;

“Kumluca Belediye Meclisinin 07.01.2009 tarih ve 1/4 sayılı karan ile Bağlık Mahallesi 
Kanlıkavak Mevkii 230IIIC pafta 520 ada ve 521 adalarda yapılan plan değişikliği ile ilgili 
Antalya 3. İdare Mahkemesine 2009/351 sayılı dava açılmış, 2010/1092 sayılı kararda dava konusu 
işlemin iptaline karar verilmiştir.

Belediye olcırak temyiz edilerek, temyiz inceleme sonrası Danıştay 6. Dairesi 2011/3664 
Esas, 2015/1646 karar ile “Uyuşmazlık konusu plan değişikliklerinin; planlama mevzuatı ile 
akaryakıt istasyonlarına yönelik mevzuattaki teknik düzenlemelere, şehircilik ilkelerine ve planlama 
esaslarına uygun olup olmadığı hususunun; ulaşım konusunda ihtisas sahibi bir bilirkişisinin 
bulunduğu yeni bir bilirkişi heyetiyle keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak açıklığa kavuşturulması 
ve bunun üzerine uyuşmazlık hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir gerekçesiyle 
bozulmuştur.

Davalı taraf tashihi karar (karar düzeltme) işlemine başvurdu. Halen Danıştay 6. Dairesi 
2015/10513 Sayılı Esas ile inceleme ve karar için beklenilmektedir.

Kumluca Toptancı Halinin güneyinde mevcut parseller üzerinde imar planının davalı 
pozisyonda olmasında dolayı sahiplerince herhangi bir yatırım yapılamamaktadır.

Bu sebepten dolayı 07/01/2009 tarih ve 1/4 sayılı Belediye Meclis karan ile yapılan plan 
tadilatından vazgeçilmesi ve plan karakterinin hal civarında oluşan ticari kapasiteyi arttırmak için 
0,25 taban alanının kaldırılması, mevcut emsal ile yapılaşma sağlanması konusunda gerekli plan
tadilatının yapılmasını; Arz ederim. ” denilmektedir. _

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün yazısı Meclisimizce İmaı komisyonuna havale edilmiş, 
imar komisyonun hazırlayacağı raporun tekrar Meclisimizde görüşülmesine karar vermiştir.

İlçemiz, Merkez (Bağlık) Mahallesinde bulunan 127 ada 47, 197, 198, 234 parseller ile 520, 
521 adalar ve etrafında yapılaşma koşulları, Tarımsal Nitelikli Alan, Yol, TAKS, KAKS, Emsal ve 
ticaret fonksiyonu değişikliğine yönelik imar planı değişikliği talebi incelenmiş ? olup; Merkez 
(Bağlık) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 127 ada 47,197,198,234noluparşeHer .kadaştral parsel 
olup, diğer 520 ada 1,2,3,4,5,6,9,11 parseller ile 521 ada 3,4,5,6,7,9,10 nolu parseller ve etrafına ait



imar planı tadilatına ilişkin dosyada belirtilen alan mevcut plan kararları doğrultusunda oluşmuş 
imar parselleridir.

Yapılan değerlendirmede Merkez (Bağlık) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yukarıdaki 
bahse konu ada/parseller için hazırlanan imar planı tadilatına ait dosyadan, Antalya 3. İdare 
Mahkemesine 2009/351 sayılı dava açılmış ve 2010/1092 sayılı kararı ile vatandaşlardan gelen 
talep doğrultusunda bahse konu bölgenin ticaret fonksiyonunu arttırmak ve gelişimini hızlandırmak 
için TİCK (Ticaret Konut) Alanı, Tarımsal Nitelikli Alan, Yol, TAKS, KAKS, Emsal ve Yapılaşma 
Koşulları değişikliğine yönelik hazırlanan imar planı çalışmalarının tamamlandığı belirlenmiş olup, 
dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikler kapsamında uygun olduğu, Mahkeme 
Kararı ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 
Planının 230-3C (PİN: UİP-9945,14) paftasında yer alan imar planı değişikliği komisyonumuzca 
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu oy birliği ile imza altına alınarak, Belediye Meclisin takdirine 
sunulmuştur.

İmar Komisyonu Raporu Meclisimizce müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucunda, 
Merkez (Bağlık) Mahallesi 127 ada 47, 197, 198, 234 parseller ile 520, 521 adalar ve etrafında 
yapılaşma koşulları, tarımsal nitelikli alan, yol, TAKS, KAKS, Emsal ve Ticaret Fonksiyonu 
değişikliğine yönelik hazırlanan imar planı 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikler 
kapsamında uygun olduğu, hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 2303-C (PİN: UİP- 
9945,14) paftasında yer alan imar planı Değişikliği / Tadilatı Meclisimizce uygun bulunarak, 
onaylanmasına; Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine, Büyükşehir Belediyesince 1/1000 ölçekli 
plan paftalarının onaylandıktan sonra askıya çıkarılmasına, Komisyon raporu doğrultusunda, 
meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi.
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PLAN AÇIKLAMA RAPORU
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KUMLUCA)

MERKEZ(BAĞLIK) MAHALLESİ 520 ADA, 521 ADA VE 127 ADA 47,197,198, 234 PARSELLER 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Antalya ili, Kumluca İlçesi, Merkez(Bağlık) Mahallesi sınırları içerisinde yeralan parseller Kumluca 
Toptancı Hali karşısında bulunmaktadır.
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2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Planlamanın amacı, Antalya 3. İdare Mahkemesinin 07.12.2010 tarih ve E: 2009/351 K: 2010/1092 
sayılı kararının uygulanmasıdır. Kapsam 520 ada, 521 ada ve 127 ada 47, 197, 198, 234 parsellerle 
sınırlıdır.

3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Değişikliğe konu alanda, iptal edilen plana göre yapılan imar uygulaması ile 520 ada 7, 8 nolu parselin 
yeni parsel numarası 520 ada 11 ve 521 ada 1,2 nolu parselin yeni parsel numarası 521 ada 9,10 olup 
yeni numaraların bulunduğu alanı kapsamaktadır. Plan değişikliğine konu aşağıda gösterilen parseller 
özel mülkiyette olup, parsellerden 520 ada 1, 2, 5, ve 9 nolu parseller konut altı ticaret olarak 
kullanılmakta, kalan parseller halen bahçe olarak kullanılmaktadır.(EK:1)

ESKİ KADASTRAL DURUM YENİ KADASTRAL DURUM

EK:1



4. ALANIN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLANLAMA SÜRECİ

a) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunan alanda, iptal öncesi 520 ve 521 nolu adalarda ticaret 
alanı kararı bulunmaktadır. 127 Ada 47, 197, 198, 234 numaralı parsellerde ise tarım alanı kararı 
bulunmaktadır. Mahkeme kararıyla değişikliğe konu alanın planlarının iptali ile 520 ada 11 ve 521 ada 
9,10 nolu parsellerin bulunduğu alan plansız duruma düşmüştür.(EK:2)

İPTAL SONRASI YÜRÜRLÜKTEKİ ALANIN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

EK:2



b) Kumluca Belediye Meclisinin 07.01.2009 tarih ve 1/4 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planında, plan değişikliğine konu parseller üzerinde "Akaryakıt ve Servis İstasyonu 
Alanı" kararı bulunmakta olup, alanın kuzey-güney aksında 10 m. lik yol geçmektedir.(EK:3)

MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLEN DEĞİŞİKLİĞE KONU ALANIN 1/1000 ÖLÇEKLİ

UYGULAMA İMAR PLANI (ONANMA TARİHİ: 07.01.2009)

EK:3



5. ÖNERİ PLAN KARARLARI

Plan değişikliğine konu 520 ada 11, 521 ada 9,10 ve 127 ada 47, 197, 198,234 numaralı 
parsellere İlişkin Antalya 3. İdare Mahkemesinin 07.12.2010 tarih ve E: 2009/351 K: 
2010/1092 sayılı kararıyla 520 ada 11 ve 521 ada 9,10 parsellerin bulunduğu alan "Ticaret- 
Konut Alanı" olarak düzenlenmiştir. Bu kararla birlikte mücavirindeki parsellerin plan 
bütünlüğünün sağlanabilmesi için 520 ve 521 nolu adaların bulunduğu alan "Ticaret-Konut 
Alanı" olarak düzenlenmesi öngörülmüştür. Plan değişikliğine konu alan içerisinde bulunan 
127 ada 47, 197, 198, 234 parsellerle ilişkili yolun kaldırılmasına ve kaldırılan kısım "Tarım 
Alanı" olarak düzenlenmiştir. Mücavirindeki diğer kararlara uyum sağlaması açısından bu 
karar, yürürlükteki mevzuat hükümleri ve yürürlükteki plan kararları doğrultusunda 
tamamlanmıştır.(EK: 4)

1/1000 ÖLÇEKLİ ÖNERİ UYGULAMA İMAR PLANI
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DAVACILAR__________ : 1- KADRİ YE DURDAŞ
2- MURAT DURDAŞ
3- İBRAHİM DURDAŞ
4- FATİH DURDAŞ

VEKİLİ_______________ : AV. MUSTAFA DIRAZ
Kızılsaray Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi 67.Sokak No:26 
Çolaklı İpham Kat:l Daire:4 Merkez/ANTALYA

DAVALI_______________: KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VEKİLİ_______________ : AV. ZEHRA ŞAHİN

Kumluca Belediyesi Kumluca/ANTALYA

DAVANIN ÖZETİ : Antalya İli, Kumluca İlçesi, Bağlık Mahallesi, Karlıkavak Mevkii 
521 ada 3, 4 ve 6 nolu parsellerin maliki müteveffa Kerim Durdaş'm mirasçıları olan 
davacılar tarafından, 520 ile 521 ada arasında yer alan 10 metrelik imar yolunun doğuya 
doğru kaydırılmasına ve oluşan yeni duruma göre 520 ada 7 ve 8 sayılı parsel ile yoldan 
ihdas edilecek kısmın "Akaryakıt İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ve 
1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin 07.01.2009 tarih ve 1/4 sayılı Kumluca 
Belediye Meclis Kararının; 10 metrelik yolun DOP'la oluşturulduğu, plan değişikliği ile 
yolun doğuya kaydırıldığı, çevreye olumsuz etkisinin olacağı, plan değişikliği ile akaryakıt 
istasyonu için yola 40 metre cepheli olma şartının sağlanmasının amaçlandığı, bazılarına rant 
sağlandığı öne sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMA Ö Z E T İ___ : Plan değişikliği ile yolun genişliği aynen korunarak güneyden
gelen yolla karşı karşıya getirildiği, mevcut planda da bölgenin ticaret alanında kaldığı ve 
buna göre üst katlarda konut yapılabileceği, ticaret alanının akaryakıt istasyonu olarak 
planlanması ile herhangi bir sosyal donatı ihtiyacının doğmadığı gibi mevcut nüfusa düşen 
donatı alanlarının arttığı, işlemin hukuka uygun olduğu, davanın reddi gerektiği 
savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Antalya 3. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde, Nazım İmar Planının; varsa bölge veya 

çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine ve yine varsa kadastral 
durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının, genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge 
tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön 
ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının 
hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla 
beraber bütün olan plan olduğu, Uygulama İmar Planının ise; tasdikli halihazır haritalar 

""varsa kadastral durum işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve 
/ - -çeşitli bölgelerin yapı adalarım, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için 

/  gepekjj^etep 1 arîju ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan olduğu tanımlanmış olup, 8.
? 7 ma&desiriin (B)fbendinde; nazım imar planı ve uygulama imar planlarının mevcut ise bölge 
\  planÇye çevfe düzeni ptenT/kar^ıiarma uygunluğu sağlanarak belediye sınırları içinde kalan 
v L yerlerde ilgili,rbeleçhyece Lyapıîâçağı veya yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak

r * r  * * /  i  Ği »n i net: * v* 1 I /  ,
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yürürlüğe gireceği, onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerinde aynı usule tabi olduğu 
kurala bağlanmıştır.

imar planı insan, toplum, çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum 
yaşamını yakından etkileyen,fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturarak, yatırımların yer 
seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini 
en rasyonel biçimde belirlemek amacıyla hazırlanır ve ancak koşulların zorunlu kıldığı 
hallerde ve zamanda yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak değiştirilebilir.

imar planlarının gerek yapımında, gerekse değiştirilmesinde plan müellifi tarafından 
hazırlanan raporda planlama veya plan değişikliği nedenlerinin şehircilik ilkeleri, belde 
ihtiyaçları ve kamu yararı bakımından ortaya konulması imar mevzuatının gereği ve 
planlama teknikleri bakımından zorunludur.

Dava dosyasının incelenmesinden, Antalya İli, Kumluca ilçesi, Bağlık Mahallesi, 
Karlıkavak Mevkii 520 ile 521 ada arasında yer alan 10 metrelik imar yolunun doğuya doğru 
kaydırılması ve oluşan yeni duruma göre 520 ada 7 ve 8 sayılı parsel ile yoldan ihdas 
edilecek kısmın "Akaryakıt İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ve 1/1000 
ölçekli imar planı değişikliğinin 07.01.2009 tarih ve 1/4 sayılı Kumluca Belediye Meclis 
Kararıyla kabul edildiği, görülmekte olan davanın bu işlemin iptali istemiyle anlışılmaktadır.

Bakılan davada, dava konusu imar planı değişikliğinin planlama tekniklerine, belde 
ihtiyaçlarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olarak yapılıp yapılmadığı 
hususunun, imar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine göre 
saptanması amacıyla mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş, 
anılan karar gereğince res‘en seçilen bilirkişiler Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Aliye Emel Göksu, Yrd. Doç. Dr. 
Kemal Mert Çubukçu ve öğretim görevlisi Dr. Levent Unverdi'nin katılımıyla mahallinde 
yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu bilirkişilerce düzenlenen ve 31.03.2010 gününde 
Mahkememiz kayıtlarına giren raporda; "imar planları, genellikle 20 yıllık bir perspektif 
içerisinde kentin gelişimine ilişkin öngörülerde bulunmaktadır. Ancak bu süre zarfında 
değişen koşullar planın öngörmediği bazı ihtiyaçları ortaya çıkarabilmekte ya da uygulamada 
karşılaşılan sorunlar plan kararlarının yeniden ele alınmasını nedenleyebilmektedir. Bu 
durumda oluşan ihtiyaca göre farklı ölçek ve kapsamda planlama çalışmaları yapılmaktadır. 
‘"Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin” 3. maddesinde tanımlanan bu imar 
planlarından “İmar Planı Değişiklikleri” (Değişik: 17/3/2001-RG:24345 / 4. md.), “plan ana 
kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak 
nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması 
halinde yapılan plan düzenlemeler” olarak tanımlanmaktadır. Davaya konu olan 7 ve 8 no.lıı 
parsellerin Akaryakıt istasyonu olarak belirlenmesine ilişkin olarak yapılan değişiklikte bu 
kapsamda ele alınmak durumundadır. Bir başka anlatımda yapılan plan değişikliğinin “Plan 
Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin” 3. maddesindeki tanıma uygun olması 
gerekmektedir. Bu çerçevede öncelikle davaya konu olan parselleri oluşturan uygulamanın 
dayanağı olan 1998 onanlı plan kararları incelendiğinde, planın dava konusu 7 ve 8 no.lu 
parsellerin yer aldığı ve kuzeyinde 25 metrelik, batısında 24 metrelik erişim kontrollü ve 
güneyinde 15 ve doğusunda da 18 metrelik taşıt yolları ile tanımlanan bu alanın yola bakan 
cephelerini yapılaşmaya açtıktan sonra içeride kalan ve yoğun narenciye ağaçlarının ve 

..-.cS f̂̂ l î̂îrvÜLilunduğu alanı tarım alanı olarak belirlediği görülmektedir. Ayrıca ana ulaşım 
/A  aksları tile tanımlanan ve iç kısmında tarımsal faaliyetlerin yürütüleceği bu alana kuzeyden ve 

/  günüden®gi^s verecek biçimde 10 metrelik 2 imar yolunun oluşturulduğu, ancak alanda
■j 7 yöğun,Açralârjh ve narenciye ağaçlarının bulunması nedeniyle bu yolların imara açılan ada
\  derinlikleri kadar uzatıldıktamsonra bırakılarak birbirine bağlanmamış olduğu izlenmektedir.
L V _ Bu mtelağcile söz koryıSıı planın bölgeyi kısmen yapılaşmaya açmakla birlikte yerleşmenin

- v ” m  . i \
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temel geçim kaynağını oluşturan tarımsal faaliyetleri mümkün olduğunca korumaya çalıştığı 
görülmektedir. Nitekim, 10 metrelik taşıt yolunun narenciye ağaçlarının ve seraların yer 
aldığı tarımsal alanı ortadan ikiye bölecek biçimde geçirilmeyip, iç kısımda üretilecek tarım 
ürünlerini alan dışına çıkarmaya olanak tanıyacak biçimde imar adalarının bitiminde 
bırakması bu yargıyı güçlendirici niteliktedir. “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 
hükümlerine göre bu alanda yapılacak bir plan değişikliğinin ancak bilimsel, nesnel ve teknik 
gerekçelere dayanan ve kamu yararı gerektiren bir durumda gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Bu çerçevede dava konusu imar planı değişikliği incelendiğinde, değişikliğin 
esas olarak iki noktada gerçekleştirildiği görülmektedir. Bunlardan birincisi 10 metrelik taşıt 
yolunun doğuya doğru kaydırılarak kuzey-güney yönünde bağlanması, İkincisi ise dava 
konusu 7 ve 8 no.lu parsellerin ticaret alanından Akaryakıt İstasyonu alanına 
dönüştürülmesidir. Dava dosyasında yer alan ve bir anlamda söz konusu değişikliğin 
bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelerinin belirtildiği plan açıklama raporunda, “ 10 metrelik 
yolun güney istikametinde devam ettirilerek mevcut yola bağlanma talebinin 
değerlendirildiği, yolun bağlanması aşamasında halen Toptancı Hali’nin güney giriş 
kapısının giriş aksının esas alındığı, giriş aksının tutturulması amacıyla yolun kaydırılması 
gerektiği ve kayma nedeniyle çıkacak yol fazlasının 7 ve 8 no.lu parsellerle birleştirilerek 40 
metre cepheli bir parsel oluşturulduğu ve bu parselin Akaryakıt İstasyonu için gereken en az 
40 metre cephe koşulunu kurtarması nedeniyle Akaryakıt İstasyonu olarak belirlendiği ifade 
edilmiştir. Bu açıklamalardan anlaşıldığı biçimiyle, değişikliğin temel olarak 10 m. Tik taşıt 
yolunun kuzey-güney yönünde bağlanması amacıyla yapıldığı ve bu aşamada Hal giriş kapı 
aksının karşılanması için yolun doğu yönünde kaydırılmasına dayandığı görülmektedir. 
Ancak 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği incelendiğinde, Hal giriş kapı aksının 
karşılanması amacıyla kaydırılan 10 metrelik yoldan Hake erişimin sağlanamadığı 
izlenmektedir. Bir başka deyişle Hal giriş kapısının cephe aldığı 25 metrelik yolda refüjün 
kesilmemesi nedeniyle 10 metrelik yol bu noktada bir kavşak oluşturmamaktadır. Dolayısıyla 
yol aksının Hal giriş kapı aksını karşılamasını gerektirecek bir zorunluluk oluşmamaktadır. 
Yolun doğuya doğru kaymasını nedenleyecek bir zorunluluk ancak bu noktada bir kavşak 
oluşması ve güvenli kavşak tasarımı açısından yol akslarının birbirini karşılama 
zorunluluğunun oluşması durumunda anlam kazanacaktır. Yol bağlantılarının plan değişikliği 
ile önerilen biçimde kalması durumunda (25 metrelik yolda refüjün kesilerek bir kavşak 
oluşmaması durumunda) davaya konu olan parsellerin yer aldığı bölgede tarım alanlarını 
bölecek biçimde ve 1998 onanlı planda öngörüldüğü konumda 10 metrelik taşıt yolunun 
kuzey — güney istikametinde bağlanması erişilebilirliğin sağlanması açısından yeterli 
olacaktır. Bu durumda da plan açıklama raporunda ve davalı idarenin savunma dilekçelerinde 
belirtilen ve plan değişikliğine gerekçe oluşturan dayanaklar ortadan kalkmaktadır. Bu 
nedenle, Bilirkişi Heyetimiz, dava konusu imar planı değişikliğinin öngördüğü biçimiyle 10 
metrelik yolun doğuya kaydırılarak bağlanmasının planlama ilkelerine, şehircilik esaslarına 
ve mevzuata uygun olmadığı kanaatini taşımaktadır. Bunun dışında Bilirkişi Heyetimiz, esas 
olarak yapılan imar planı değişikliğine gerekçe oluşturan unsurların birbirleriyîe çelişkili 
olduğunu düşünmektedir. Plan açıklama raporunda belirtildiği gibi plan değişikliği davalı 
idare tarafından birbiriyle ilişkili olduğu ifade edilen iki karar öngörmektedir. Bunlar; 1. Hal 
giriş kapı aksının karşılanması amacıyla 10 metrelik yolun doğuya kaydırılması, 2. Yolun 
kaydırılması sonucu ortaya çıkan yol fazlasının 7 ve 8 no.lu parsellerle birleştirilerek, yeni 
plu-ş-amparsele Akaryakıt İstasyonu önerilmesidir. Bu kararlardan l .’si, yukarıda da ayrıntılı 
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oluşturulması yoluna gidilecektir ki bu durumda da Akaryakıt istasyonu kararı tartışılır hale 
gelecektir. Zira akaryakıt istasyonlarının planlanmasında 40 metrelik minimum cephe 
koşulunun yanında, istasyonun kavşak kırılma noktasına olan uzaklığının da 50 metre olma 
zorunluluğu bulunmaktadır. Bir diğer deyişle yolun kaydırılma gerekçesi ile yolun kayması 
sonucu planla önerilen Akaryakıt İstasyonu kararı birbiriyle çelişmektedir. Bu çelişkinin 
giderilmesi ancak 10 metrelik ve 25 metrelik yolun Hal’e giriş ve çıkış sağlayacak biçimde 
düzenlenmesi ile mümkün olabilecektir ki bu durumda Akaryakıt İstasyonu kararı gözden 
geçirilmek durumundadır." denilerek 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin; 
planlama tekniğine, belde ihtiyaçlarına, planlama ilkelerine, şehircilik esaslarına, kamu 
yararına ve mevzuat hükümlerine uygun olmadığı şeklinde görüş belirtilmiştir.

Bu durumda, bilirkişi raporunda belirtilen görüşler ve dosyada mevcut bulunan bilgi 
ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, Antalya İli, Kumluca İlçesi, Bağlık Mahallesi, 
Karlıkavak Mevkii 520 ile 521 ada arasında yer alan 10 metrelik imar yolunun doğuya doğru 
kaydırılmasına ve oluşan yeni duruma göre 520 ada 7 ve 8 sayılı parsel ile yoldan ihdas 
edilecek kısmın "Akaryakıt İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ve 1/1000 
ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin 07.01.2009 tarih ve 1/4 sayılı Kumluca Belediye 
Meclis Kararında şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, kamu yararına ve imar 
mevzuatına uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 
2.192,55-TL yargılama giderinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 500,00 TL avukatlık ücretinin davalı idare 
tarafından davacı vekiline ödenmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, 
kararın tebliğini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay a temyiz yolu açık olmak üzere, 
15/10/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ALI OZCAN 
37811

Başkan Üye Uye ,
MEHMET MURAT HAŞAL MAHMUT NEDİM EPİK

42963 94893

TOPLAM

YARGILAMA GİDERLERİ
Başvurma Harcı 
Karar Harcı 
Y.D. Harcı 
Vekalet Harcı 
Keşif ve Bilirkişi 
Ücreti :
Posta Gideri :

2.192,55 TL

2.000,00 TL 
84,00 TL

15,60 TL 
15,60 TL 
74,85 TL 

2,50 TL
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