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BÜYÜKŞEHlR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ANTALYA
Konu

: Antalya 4. İdare Mahkemesinin İPTAL kararının ibrazı,
İptal karan doğrultusunda kadastral parsellere dönülmesi talebi
Nedeni
: Müvekkilim YAŞAR PAZIR ’ın da maliki olduğu taşınmazlarının bulunduğu
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Muhasara bölgesi ile ilgili hazırlanan,
BOĞAÇAYI PROJESİ olarak nitelendirilen alanda yapılan İmar planı çalışmalarına itiraz
edilmiştir. İtirazların reddi üzerine açılan davalardan bir kısmı karara çıkmış olup halen bazı
davalar devam etmektedir.
Müvekkilim gibi malik olup itiraz eden başka malikler adına ikame edilen
Davalar da bulunmaktadır. ANTALYA 4. İDARE MAHKEMESİNİN 2017 / 223 Esasında
açılan İMAR PLANININ İPTALİ istemli dava da bunlardan biri olup Vekaleten yürüttüğü
müz bu dava kabul edilmiş olup Mahkemenin gerekçeli kararı örneği eklidir.
İbraz edilen karardan da görüldüğü üzere Mahkeme, 1/ 1000 ölçekli imar
Planını ve imar uygulamasının iptaline karar verilmiş olup, planın tamamı ve parselasyonun
iptali nedeniyle söz konusu plan sınırları içinde bulunan tüm malikleri etkileyeceği
kuşkusuzdur. İptal kararının uygulanabilmesi için kesinleşmesi gerekmediğinden , davacı
Müvekkillerimin sair hakları saklı kalmak üzere , iptal kararı gereği,
Öncelikle kadastral parsellere dönüş yapılmasını,
Şayet imar planı çalışmaları yeniden yapılacak ise onama sınırlarında yapı
lan yanlışlık ve haksızlık giderilerek karaağaç bölgesi ile Muhasara bölgesi arasında, onama
sınırının Çandır çayı ortasından geçirilmesini,
Fazla yapılan zayiatın yasal ve kabul edilebilir oranlara çekilmesini,
Karaağaç bölgesinden Muhasara bölgesine taşınmaz aktarılmasının yasal
Dayanağı bulunmadığından Muhasara bölgesine getirilen taşınmazların, bölgeler itibariyle
değer farkları da dikkate alınarak Karaağaç bölgesine iadesini,
KOP kesintilerinin de müvekkillerimin maliki olduğu taşınmazların bulun
duğu yerden verilmesini,
Dava konusu imar planının bulunduğu bölgedeki kadastro parselleri müstakil
Veya miras yoluyla gelen parseller olup EK-1 uygulanması mümkün olmadığından EK-1
uygulaması yapılmamasını,
İmar Kanununun 18. Maddesine göre öncelikle KOP kesilmesi, KOP ke
sintisinden sonra kalan kısımdan DOP kesintisi yapılmasını , velhasıl, 1/1000 ölçekli plan ve
parselasyon işlemlerinin, Ekli Antalya 4. İdare Mahkemesinin verdiği iptal kararı ve iptal
kararma gerekçe olan, Belediyenizde de bulunan Bilirkişi raporunda belirtilen gerekçelerle
Yeniden hazırlanmasını talep etmek gerekmiştir.
SONUÇ

: Belirtilen nedenlerle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere,
Antalya 4. İdare Mahkemesinin iptal kararı ekte ibraz edilmiş olup, iptal
Kararı, iptal kararma gerekçe olan bilirkişi raporu ve taleplerimiz doğrultusunda, kararın
kesinleşmesi beklenmeden , öncelikle kadastral parsellere dönülerek, 1 / 1000 ölçekli planın
ve parselasyon yeniden yapılmasını, dava konusu yerde Ek-1 uygulanması mümkün
olmadığından Ek-1 uygulaması yapılmamasını vekaleten talep ederim.20.12.2018
>AZIR Vekili
Eki: 1-Vekalet örneği
2-4.İdare Mahkemesinin iptal kararı örneği
(Dilekçemiz ekleri ile elden gönderilmiştir.)
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ANTALYA

Ko nu

: Antalya 4. İdare Mahkemesinin İPTAL kararının ibrazı,
İptal kararı doğrultusunda kadastral parsellere dönülmesi talebi

Nedeni

: Davacı müvekkillerime vekaleten Koııyaaltı ilçesi Muhasara bölgesi ile
ilgili hazırlanan BOGAÇAYI PROJESİ olarak nitelendirilen alanda yapılan
İmar planı çalışmalarına itiraz edilmiş, itirazımızın reddi üzerine ANTALYA 4. İDARE
MAHKEMESİNİN 2017/223 Esasında İMAR PLANININ İPTALİ istemli dava açılmıştır.
Dava kabul edilmiş olup Mahkemenin gerekçeli kararı örneği eklidir.
Kararda 1 / 1000 ölçekli imar planının ve imar uygulamasının iptaline karar
Verilmiş olup,
İptal kararının uygulanabilmesi için kesinleşmesi gerekmediğinden , davacı
Müvekkillerimin sair hakları saklı kalmak üzere , iptal kararı gereği,
Öncelikle kadastral parsellere dönüş yapılmasını,
Şayet imar planı çalışmaları yeniden yapılacak ise onama sınırlarında yapı
lan yanlışlık ve haksızlık giderilerek karaağaç bölgesi ile Muhasara bölgesi arasında, onama
sınırının Çandır çayı ortasından geçirilmesini,
Fazla yapılan zayiatın yasal ve kabul edilebilir oranlara çekilmesini,
Karaağaç bölgesinden Muhasara bölgesine taşınmaz aktarılmasının yasal
Dayanağı bulunmadığından Muhasara bölgesine getirilen taşınmazların, bölgeler itibariyle
değer farkları da dikkate alınarak Karaağaç bölgesine iadesini,
KOP kesintilerinin de müvekkillerimin maliki olduğu taşınmazların bulun
duğu yerden verilmesini,
Dava konusu imar planının bulunduğu bölgedeki kadastro parselleri müstakil
Veya miras yoluyla gelen parseller olup EK-1 uygulanması mümkün olmadığından EK-1
uygulaması yapılmamasını,
İmar Kanununun 18. Maddesine göre öncelikle KOP kesilmesi, KOP ke
sintisinden sonra kalan kısımdan DOP kesintisi yapılmasını , velhasıl, 1/1000 ölçekli plan ve
parselizasyon işlemlerinin, Ekli Antalya 4. İdare Mahkemesinin verdiği iptal kararı ve iptal
kararına gerekçe olan, Belediyenizde de bulunan Bilirkişi raporunda belirtilen gerekçelerle
Yeniden hazırlanmasını talep etmek gerekmiştir.
SONUÇ

: Belirtilen nedenlerle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere,
Antalya 4. İdare Mahkemesinin iptal kararı ekte ibraz edilmiş olup, iptal
Kararı, iptal kararma gerekçe olan bilirkişi raporu ve taleplerimiz doğrultusunda, kararın
kesinleşmesi beklenmeden , öncelikle kadastral parsellere dönülerek, 1 / 1000 ölçekli planın
ve parselizasyon yeniden yapılmasını, dava konusu yerde Ek-1 uygulamnası mümkün
olmadığından Ek-1 uygulaması yapılmamasını vekaleten talep ederim.20.12.2018
Cihan Meder ERKAN
faşları Vekili
Eki : 1-Vekalet örneği
_
\
ıhvYCEBECİ
2-4.idare Mahkemesinin iptal kararı örneği
(Dilekçemiz ekleri ile elden gönderilmiştir.)
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BÜYÜKŞEIiİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ANTALYA
K onu

. Antalya 4. İdare Mahkemesinin İPTAL kararının ibrazı,
iptal karan doğrultusunda kadastral parsellere dönülmesi talebi
Nedeni
: Müvekkilim Şerife PAZIR 'm da maliki olduğu taşınmazlarının bulunduğu
Koııyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Muhasara bölgesi ile ilgili hazırlanan,
BOĞAÇAYI PROJESİ olarak nitelendirilen alanda yapılan İmar planı çalışmalarına itiraz
edilmiştir. İtirazların reddi üzerine açılan davalardan bir kısmı karara çıkmış olup halen bazı
davalar devam etmektedir.
Müvekkilim gibi malik olup itiraz eden başka malikler adına ikame edilen
Davalar da bulunmaktadır. ANTALYA 4. İDARE MAHKEMESİNİN 2017 / 223 Esasında
açılan İMAR PLANININ İPTALİ istemli dava da bunlardan biri olup Vekaleten yürüttüğü
müz bu dava kabul edilmiş olup Mahkemenin gerekçeli kararı örneği eklidir.
İbraz edilen karardan da görüldüğü üzere Mahkeme, 1/ 1000 ölçekli imar
Planını ve imar uygulamasının iptaline karar verilmiş olup, planın tamamı ve parselasyonun
iptali nedeniyle söz konusu plan sınırları içinde bulunan tüm malikleri etkileyeceği
kuşkusuzdur. İptal kararının uygulanabilmesi için kesinleşmesi gerekmediğinden , davacı
Müvekkillerimin sair haklan saklı kalmak üzere , iptal kararı gereği,
Öncelikle kadastral parsellere dönüş yapılmasını,
Şayet imar planı çalışmaları yeniden yapılacak ise onama sınırlarında yapı
lan yanlışlık ve haksızlık giderilerek karaağaç bölgesi ile Muhasara bölgesi arasında, onama
sınırının Çandır çayı ortasından geçirilmesini,
Fazla yapılan zayiatın yasal ve kabul edilebilir oranlara çekilmesini,
Karaağaç bölgesinden Muhasara bölgesine taşınmaz aktarılmasının yasal
Dayanağı bulunmadığından Muhasara bölgesine getirilen taşınmazların, bölgeler itibariyle
değer farkları da dikkate alınarak Karaağaç bölgesine iadesini,
KOP kesintilerinin de müvekkillerimin maliki olduğu taşınmazların bulun
duğu yerden verilmesini,
Dava konusu imar planının bulunduğu bölgedeki kadastro parselleri müstakil
Veya miras yoluyla gelen parseller olup EK-1 uygulanması mümkün olmadığından EK-1
uygulaması yapılmamasını,
İmar Kanununun 18. Maddesine göre öncelikle KOP kesilmesi, KOP ke
sintisinden sonra kalan kısımdan DOP kesintisi yapılmasını , velhasıl, 1/1000 ölçekli plan ve
parselasyon işlemlerinin, Ekli Antalya 4. İdare Mahkemesinin verdiği iptal kararı ve iptal
kararına gerekçe olan, Belediyenizde de bulunan Bilirkişi raporunda belirtilen gerekçelerle
Yeniden hazırlanmasını talep etmek gerekmiştir.
SONUÇ

: Belirtilen nedenlerle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere,
Antalya 4. İdare Mahkemesinin iptal kararı ekte ibraz edilmiş olup, iptal
Kararı, iptal kararma gerekçe olan bilirkişi raporu ve taleplerimiz doğrultusunda, kararın
kesinleşmesi beklenmeden , öncelikle kadastral parsellere dönülerek, 1 / 1000 ölçekli planın
ve parselasyon yeniden yapılmasını, dava konusu yerde Ek-1 uygulanması mümkün
olmadığından Ek-1 uygulaması yapılmamasını vekaleten talep ederim.20.12.2018
Şerijfe PAZIR Vekili
Eki: 1-Vekalet örneği
CEBECİ
2-4.İdare Mahkemesinin iptal kararı örneği
(Dilekçemiz ekleri ile elden gönderilmiştir.)
Adres: Elmalı Malı.Subaşı Cad. 17.Sok. No: 5 Ekip İşh. K:2
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: İptal kararınajuygun olmayan imar plamnâ ve kabul kararma itiraz, !:i ' ■

,: Koriyaaltı ilçesi Muhasara bölgesi ile ilgili Antalya Büyükşehir B'eİediyesİmn,
Yaptığı imar, planı çalışmaları ile i gili Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2017/
223..Esasında görülen .dava'da 1/1000 ölçeklkuygıılama jmar-planımn ve. parselasyonun
iptaline karâr verilmiştir.
I
.
,■ ' i,-_j Belirtilen'davada taraf olan davalıj Antalya B|ü y^şehıp|beled,iy,esi^prj^öz:k!pn;r,ı
su iptal kararmı üyğulamamaj uymama gibi bir yetkisi yoktun -j 7 : • :!'• - j
f
:
: . . . j j.' Ançjak, belirtilen, iptal kararına karşı istinaf tâlçbjm^e,•^ulunjdüğûlarilaşıjân•;
Arjtalyâ Öü^kşbhır Beİfdiyeşinirt, İPTAL 'ÖEILEKÇELERÎ^DBN;!şAd ç ÖE ^Öf±!|Öj[3jfflî
512 parselle ilgili İ / 5ÖÖ0!ölçekli imar planı ile 17 1000 ölçekİi imaripİani arasındaki nitelik
farkı çelişkisini giderme yönünde işlem tesis ettiği, belirtilen nedenle Antalya Büyükşehir
Belediyesi Meclisinin 14.12.2018 tarih ve 1150 sayılı , 21.12.2018 tarihinde askıya
çıkartıldığı bilgisine 15.01.2019 tarihinde haricen ulaşılmıştır. Ancak gerekçe gösterilen iptal
karanmn kapsamı ve gerekçeleri ile uyuşmayacak şekilde SADECE 512 parselle ilgili
yapılan nitelik düzeltmesi ve bu düzeltme ile yetinilerek 1 / 1000 ölçekli uygulama imar
planı hazırlanması yerinde değildir. Uşul ve Yasaya, değinilen iptal kararma aykırıdır.
Yasaya ve iptal kararma , amaca uygun işlem yapılmadığı görülmektedir. Nitekim, iptal
kararının gerekçeleri arasında PLAN ONAMA SINIRI , KOP KESİNTİLERİNDEKİ
USULSÜZLÜK,18. MADDE .UYGULAMASINDA PARSELLER ARASINDAKİ DEĞER
FARKLARI , KARAAĞAÇ BÖLGESİNDEN aktarılan taşınmazdaki usulsüzlük yanında
Kamu Yararı kararının zaten Karaağaç bölgesinden alınmış olması gibi nedenler vardır.
Değinilen ve diğer yasal nedenlerle Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin
14.12.2018 tarihli 1150 sayılı, haricen 12.01.2019 tarihinde öğrendiğimiz KARARINA ve
bu karar ile kabul edildiği, 21.12.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı bilgisine ulaşılan 1 / 1000
ölçekli uygulama imar planına,; diğer dava ve itirazlar nedeniyle haklar da saklı kalmak üzere
itiraz ediyoruz.
Nedeni

SONUÇ

, : Belirtilen nedenlerle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere;
,
Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2017/223 Esas, 2018 / 719 Karar sayılı kararı
Gerekçe gösterilerek, ancak belirtilen iptal karan esasında uygulanmadan, uygulanıyormuş
gibi gösterilip sadece 512 parselle ilgili nitelik düzeltmesi yapılmak suretiyle hazırlandığı ve
21.12.2018 tarihinde askıya çıkartıldığı haricen ve 15.01.2019 tarihinde öğrenilen 1 / 1000
ölçekli uygulama imar planına ve bu planın kabulüne ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi
meclisinin 14.012.2018 tarih ve 1150 Sayılı kararma gerekçeli itirazımızın kabulüne,
Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2017/223 Esas sayılı dosyasından verilen karar
da yer alan ve müvekkilim aleyhine olan, aleyhe değerlendirilebilecek hususlar, kabul
sayılmamak üzere Muhasara bölgesi için hazırlanan , 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve
parselasyon tamamen iptal edildiğinden en azından iptal kararı kapsamı dikkate alınarak
yeniden,, iptal kararının ve gerekçelerinin tamamım kapsayacak şekilde uygulama, imar planı
çalışması ve parselasyon yapılmasını , diğer davalar ve itiraz gerekçeleri nedeniyle haklardan
vazgeçilmediğini de beyanla vekaleten talep ederim. 17.01.2019
İtiraz Eden
Murat ERKAN-Mehmet Eı
E k i: Vekalet örneği
C.Meder ERKAN VekAv.YaHFa CE’
Adres: Elmalı Mah. Subaşı Cad. 17. Sok. No: 5 Ekip Işh. K: 2 D:5 MuratpaŞa-
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iBüVüKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIMA E.".
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i : İptal karârınajuygun olmayalı imar planına ve kabul kararına itiraz,
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Konyaaltı ilçesi Muhasara b|lgesiile;iİgili Antalya Büyükşehİf Belediyesinin

!
Yaptığı imar planı çalışinalarjı ile ilgili Antalya 4. İdare Mahkemesinin 20İ7/
223-Esasında görülen davada -1/1000 ölçekli uygulama imar- planının vp-pârselasyonun
iptaline karar verilmiştir]
.
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Belirtileri davada, taraf plan davalı Antalya Büyükşehir belediyesinin söz konsu iptal kararım uygulamama, uymama gibi bir yetkisi yoktur. ^ , , .jj j ,
.■ ,
v . : I ' jji:Ancak,belirtilen iptal.'karaı na jkarşj ijstınâjÇi’-taleşbindeî jjülımlduğiiı şrilâşılaıi-'
Antalya Büyufeşejh^r Belediyesipinj İPTAL GEREKÇ]ELEriiî|^;EN. S/VDE’CE; BİRİ OLJjpf.
512 parselle ilgili 1'/ 5000 ölçekli imâr planı ile T / 1ÖÖ0 ölçelcİi imar planı arasındaki nitelik
farkı çelişkisini giderme yönünde işlem tesis ettiği, belirtilen nedenle Antalya Büyükşehir
Belediyesi Meclisinin 14.12.2018 tarih ve 1150 sayılı
21.12.2018 tarihinde askıya
çıkartıldığı bilgisine 15.01.2019 tarihinde haricen ulaşılmıştır. Ancak gerekçe gösterilen iptal
kararının kapsamı ve gerekçeleri ile uyuşmayacak şekilde SADECE 512 parselle ilgili
yapılan nitelik düzeltmesi ve bu düzeltme ile yetinilerek 1 / 1000 ölçekli uygulama imar
planı hazırlanması yerinde değildir. Usul ve Yasaya,, değinilen iptal kararma aykırıdır.
Yasaya ve iptal kararma , amaca uygun işlem yapılmadığı görülmektedir. Nitekim, iptal
kararının gerekçeleri arasında PLAN ONAMA SINIRI , KOP KESİNTİLERİNDEKİ
USULSÜZLÜK,18. MADDE UYGULAMASINDA PARSELLER ARASINDAKİ DEĞER
FARKLARI , KARAAĞAÇ BÖLGESİNDEN aktanyan taşınmazdaki usulsüzlük yanında
Kamu Yararı kararının zaten Karaağaç bölgesinden alınmış olması gibi nedenler vardır.
Değinilen ve diğer yasal nedenlerle Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin
14.12.2018 tarihli 1150 sayılı , haricen 12.01.2019 tarihinde öğrendiğimiz KARARINA ve
bu karar ile kabul edildiği, 21.12.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı bilgisine ulaşılan 1 / 1000
ölçekli uygulama imar planına,- diğer dava ve itirazlar nedeniyle haklar da saklı kalmak üzere
itiraz ediyoruz.
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SONUÇ

: Belirtilen nedenlerle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere;
Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2017/223 Esas, 2018/719 Karar sayılı karan
Gerekçe gösterilerek, ancak belirtilen iptal kararı .esasında uygulanmadan, uygulanıyormuş
gibi gösterilip sadece 512 parselle ilgili nitelik düzeltmesi yapılmak suretiyle hazırlandığı ve
21.12.2018 tarihinde askıya çıkartıldığı haricen ve 15.01.2019 tarihinde öğrenilen 1 / 1000
ölçekli uygulama imar planına ve bu planın kabulüne ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi
meclisinin 14.012.2018 tarih ve 1150 Sayılı kararma gerekçeli itirazımızın kabulüne,
Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2017/223 Esas sayılı dosyasından verilen karar
da yer alan ve müvekkilim aleyhine olan, aleyhe değerlendirilebilecek hususlar kabul
sayılmamak üzere Muhasara bölgesi için hazırlanan , 1/1000 ölçekli uygulama imar plam ve
parselasyon tamamen iptal edildiğinden en azından iptal kararı kapsamı dikkate alınarak
yeniden, iptal kararının ve gerekçelerinin tamamım kapsayacak şekilde uygulama imar plam
çalışması ve parselasyon yapılmasını , diğer davalar ve itiraz gerekçeleri nedeniyle haklardan
vazgeçilmediğini de beyanla vekaleten talep ederim. 17.01.2019
îtiraz Eden
Yaşar PAZIR Vel
E k i: Vekalet örneği
Av.Yî
Adres: Elmalı Mah. Subaşı Cad. 17. Sok. No: 5 Ekip îşh. K: 2 D:5 Muratpaşa-
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BÜYÜKŞEHİR BELEDÎ YE BAŞKANLIĞINA
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, • : İptal kararına uygun olmayan imar planına ve kabul kararına, itiraz. -N .
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Nedeni

: Konyaaltı ilçesi Muhasara bölgesi ile ilgili Antalya Büyükşehirı Belediyesinin:
. , ı Yaptığı, imar planı çalışmaları ile ilgili Antalya 4. İdare Mahkemesinin 201,7/
223 Esasında görülen davada 1/10Ö0 ölçekli uygulama imar plamnm ve parselasyonun
iptaline karar verilmiştir., , . 1 ■ j ..
' {(
Belirtilen davada taraf olan davalı Antalya Büyükşehir belediyesinin söz konsu'iptal kararını uygulamama, uymama: gibi bir yetkisi yoktur.
Ancak, belirtilen iptal kararma karşı istinaf talebinde bulunduğu anlaşılan
Antalya Büyükşehir Belediyesinin, ÎPTAL GEREKÇELERİNDEN SADECE BİRİ OLAN
512 parselle ilgili 1 / 5000 ölçekli imar planı ile 1 / 1000 ölçekli imar planı arasındaki nitelik
farkı çelişkisini giderme yönünde işlem tesis ettiği, belirtilen nedenle Antalya Büyükşehir
Belediyesi Meclisinin 14.12.2018 tarih ve 1150 sayılı , 21.12.2018 tarihinde askıya
çıkartıldığı bilgisine 15.01.2019 tarihinde haricen ulaşılmıştır. Ancak gerekçe gösterilen iptal
kararının kapsamı ve gerekçeleri ile uyuşmayacak şekilde SADECE 512 parselle ilgili
yapılan nitelik düzeltmesi ve bu düzeltme ile yetinilerek 1 / 1000 ölçekli uygulama imar
planı hazırlanması yerinde değildir. Usul ve Yasaya, değinilen iptal kararma aykırıdır.
Yasaya ve iptal kararına , amaca uygun işlem yapılmadığı görülmektedir. Nitekim, iptal
kararının gerekçeleri arasında PLAN ONAMA SINIRI , KOP KESİNTİLERİNDEKİ
USULSÜZLÜK,18. MADDE UYGULAMASINDA PARSELLER ARASINDAKİ DEĞER
FARKLARI , KARAAĞAÇ BÖLGESİNDEN aktarılan taşınmazdaki usulsüzlük yanında
Kamu Yararı kararının zaten Karaağaç bölgesinden alınmış olması gibi nedenler vardır.
Değinilen ve diğer yasal nedenlerle Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin
14.12.2018 t arihli 1150 sayılı, haricen 12.01.2019 tarihinde öğrendiğimiz KARARINA ve
bu karar ile .kabul edildiği, 21.12.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı bilgisine ulaşılan 1 / 1000
ölçekli uygulama imar planına, diğer dava ve itirazlar nedeniyle haklar da saklı kalmak üzere
itiraz ediyoruz.
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, : Belirtilen nedenlerle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere;
;•
Antalya 4. idare Mahkemesinin 2017/223 Esas, 2,0,18/719 Karar sayılı, kararı
Gerekçe ,gösterilerek, ancak belirtilen iptal karan asasında uygulanmadan, uygulanıyormuş
gibi gösterilip sadece 512 parselle ilgili nitelik düzeltmesi yapılmak suretiyle hazırlandığı, ve
21.12.2018 ıtarihinde askıya çıkartıldığı haricen ve 15.01.2019 tarihinde öğrenilen 1 / İÖ00
ölçekli uygulama imar planına ve bu planın kabulüne ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi
meclisinin, 14.012.2018 tarih ve 1150 Sayılı kararma gerekçeli itirazımızın kabulüne,
. Antalya 4. idare Mahkemesinin 2017/223 Esas sayılı dosyasından verilen karar
da yer alan ve müvekkilim aleyhine olan, aleyhe değerlendirilebilecek hususlar kabul
sayılmamak üzere Muhasara bölgesi için hazırlanan , 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve
parselasyon tamamen iptal edildiğinden en azından iptal kararı kapsamı dikkate alınarak
yeniden, iptal kararının ve gerekçelerinin tamamım kapsayacak şekilde uygulama imar planı
çalışması ve parselasyon yapılmasını , diğer davalar ve itiraz gerekçeleri nedeniyle haklardan
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14.12.2018/1150 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİS KARARI İLE ONAYLAN 1/1000
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI.

ANTALYA İLİ KONYAALTI İLÇESİ
MUHASARA BÖLGESİ
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
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