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DAVACI

: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜ TEMSİLEN KUMLUCA
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

V E K İL İ

: AV. CEREN ASLANER
Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman İşletme Müdürlüğü
Antalya Merkez/ANTALYA

DAVALI

: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

V E K İL İ

: AV. SEVAL KARABULUT SERDAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Servisi Antalya
Merkez/ANTALYA

DAVANIN Ö ZETİ
: Davacı tarafından, Antalya İli, Kumluca İlçesi, Bağlık Mahallesi
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 ve 392 parsel sayılı taşınmazlan kapsayan alana ilişkin
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine dair 06.11.2017 gün ve 1036 sayılı Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisi karannın, dava konusu edilen alanlann orman sının içinde kaldığı
dolayısıyla bu alanlarda imar değişikliği yapılamayacağı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMA Ö ZETİ
: Dava konusu edilen alanlann orman sının içinde kaldığı
ve fakat Kumluca Kadastro Mahkemesinin 2005/3 Esas, 2005/19 sayılı karan ile verilen infaz
karannın uygulanması amacıyla tesis edilen dava konusu işlemin, hukuka ve mevzuata uygun
olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
T Ü R K M İL L E T İ ADINA
Hüküm veren Antalya 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği
görüşüldü:
Dava, davacı tarafından, Antalya İli, Kumluca İlçesi, Bağlık Mahallesi 384, 385, 386,
387, 388, 389, 390, 391 ve 392 parsel sayılı taşınmazlan kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliğine dair 06.11.2017 gün ve 1036 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi karannın iptali istemiyle açılmıştır.
Anayasanın "Ormanlann korunması ve geliştirilmesi" başlıklı 169. maddesinde: "Devlet,
ormanlann korunması ve sahalannm genişletilmesi için gerekli kanunlan koyar ve tedbirleri
alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tanm ve
hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanlann gözetimi Devlete aittir.
Devlet ormanlannın mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanlan kanuna göre, Devletçe
yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak
hakkına konu olamaz.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanlann
tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve
özel a f çıkarılamaz. Ormanlan yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen
suçlar genel ve özel a f kapsamına alınamaz.
Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine
tanm alanlanna dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31/12/1981
tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ,
meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tanm alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar
olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılannın toplu olarak bulunduğu yerler

;ı/3
UYAP Bilişim Sisıemindeki bu dokümana hltp^/vaiandas uyap.gov.tr adresinden

u9kYMCd “ kU+ZnUX - ZVlOefC

“

3yCUfY=

ilç erişebilirsiniz

T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2018/523
KARAR NO : 2018/926
4

dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz." hükmü yer almaktadır.
6831 sayılı Orman Kanununun 17. maddesinin 3. fıkrasında; "Savunma, ulaşım, eneıjı,
haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama
tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim
ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde
bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere
bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya
işletilenlerden bedel alınmaz. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu alanlarda Devletçe
yapılanların dışındaki her türlü bina ve tesisler iznin sona ermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz
olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Söz konusu tesisler Orman Genel
Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı ihtiyacında kullanılabilir veya kiraya verilmek
suretiyle değerlendirilebilir. İzin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak
sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle
doksandokuz yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri uzatma süresi sonunda yapılır.
Verilen izinler amaç dışında kullanılamaz." hükmüne yer verilmiştir.
İşlem tarihi itibari ile yürürlükte bulunan, Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin
Uygulama Yönetmeliği'nin "Yol, bina ve diğer tesis'izinleri için izin verilmesi" başlıklı 5.
Bölümü'nün, "Verilecek izinler" başlıklı 12. maddesinin 1. fıkrasında: "Kamu yaran ve zaruret
bulunması halinde; savunma ve güvenlik tesislerine, yol, liman geri hizmet alanı, havaalanı,
demiryolu gibi ulaşım tesislerine, eneıji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri, rüzgar
ölçüm direği gibi enerji tesislerine, telefon iletim hattı, iletişim panosu, ölçüm istasyonu, R/L
tesisleri, radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, elektronik haberleşme sistemlerine ait
baz istasyonlan, fiber optik kablo gibi haberleşme tesislerine, su arama, su kuyusu, kaptaj, su
isale hattı, su deposu, su dolum tesisi, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama gibi su
tesislerine, atık su tesislerine, petrol ve doğalgaz boru hattı, alt yapı tesislerine, katı atık transfer
istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine, baraj, gölet, sokak hayvanları
bakımevi, mezarlık tesislerine, sağlık ocağı, hastane gibi sağlık tesislerine, ilk ve orta öğretim
okulu gibi eğitim tesislerine, futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi spor tesislerine
ve bunlarla ilgili tesislere izin verilebilir." hükmüne yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden, dava konuşu Antalya İli, Kumluca İlçesi, Bağlık
Mahallesi 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 ve 392 parsel sayılı taşınmazları da kapsayan
alana ilişkin olarak Kumluca Kadastro Mahkemesi' nin 2005/3 esasına kayden görülmekte olan
dava sonucu Mahkemece infaz karan verildiği bu doğrultuda Mahkeme karan gereği 1/5000
Nazım İmar Planı değişikliğine gidildiği, dava konusu edilen alanlann orman sınırı içinde
kaldığı ve fakat yeni planda spor alanı olarak planması üzerine işbu davanın açıldığı
anlaşılmıştır.
Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, her ne kadar
davalı idarece dava konusu planın Mahkeme karannın uygulanması amacıyla yapıldığı iddia
edilmiş ise de, davalı idarece Mahkememize sunulan 14.06.2018 tarihli savunma dilekçesinde
anılan Makeme kararında bazı parsellerin orman alanı olarak tescil edildiği belirtilmek suretiyle
dava konusu alanların orman alanı olduğunun kabul edildiği anlaşılmıştır.
İmar mevzuatında, 6831 sayılı Orman Kanununda orman arazilerinin planlamaya tabi
tutulmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte orman vasfı bulunan yerlerin plan
kapsamına alınması halinde niteliğine uygun olarak "orman" lejantıyla fonksiyon getirilmesi
gerektiği açıktır.
Diğer taraftan, 6831 sayılı Orman Kanununun 17. maddesinde devlet ormanlarının
yerleşime açılamayacağı belirtilmiş, anılan madde ve yasanın devamı maddelerinde ise ancak,
kamu yararı ve zaruret halinin bulunması durumuhda orman alanlarında yapılmasına izin
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Yukarıda yer verilen düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, zaruret bulunması
halinde Devlet Ormanı niteliğinde bulunan taşınmazlara yönelik planlama yapılabileceği, ancak
plan kararları ile bu taşınmazlara getirilen kullanım kararının çevre ve doğal değerlerin
korunması kapsamında taşınmazların özel niteliğiyle bağdaşabilecek ve bu niteliğinin
korunmasına yönelik olacak şekilde öngörülmesi gerektiği, bu kapsamda kamu yararının
gerektirdiği hallerde orman alanlarında planlamanın mümkün olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu durumda, 6183 sayılı Orman Kanunu kapsamında orman sınırı içinde kalan alanların
zaruret olmadığı ve orman sının dışına çıkanlmadığı sürece planlama kapsamına alınamayacağı
anlaşıldığından, orman alanlarının spor alanına dönüştürülmesine ilişkin dava konusu plan
değişlikliğinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 274,10 TL
yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.090,00 TL vekalet
ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, YD itiraz aşamasında davalı idare
tarafından yapılan 129,10 TL itiraz yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına
artan posta ücretinin hükmün kesinleşmesinden sonra aidiyetlerine göre taraflara iadesine,
kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesine
istinaf yolu açık olmak üzere 12/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
MEHMET GÖKÇE
101113

Üye
CEYLAN TALU K1ROVA
167858

Yargılama Giderleri
Başvurma Harcı
Karar Harcı
Y.D. Harcı
Vekalet Harcı
Posta Gideri

35,90 TL
35,90 T L
59,10 TL
5,20 TL
138,00 TL

Toplam

274,10 TL

Yargılama Giderleri (YD İTİRAZ)
YD İtiraz Harcı :
Posta Gideri
:
Toplam
:

Üye
EMRAH BÜYÜK
182204

98,10 TL
31,00 TL
129,10 TL
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