


ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
07.09.2018 TARİH VE 371 SAYILI KARARI

Gündemin 21. Maddesi
Karar No. 371

Özü: 12566 Ada 1 Parselin çocuk bahçesi 
kullanımlı olarak planlanmasına ilişkin 
Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih 
50 sayılı ve Antalya Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 09.04.2018 tarih 391 sayılı kararları 
ile onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
Planlama ve İmar Komisyonu raporu 
doğrultusunda reddine oy birliği ile karar 
verildiği hk.

Gündemin 21. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Soğuksu Mahallesi 
20J-IIIb nolu imar paftasında yer alan 12566 Ada 1 Parselin çocuk bahçesi kullanımlı olarak 
planlanmasına ilişkin Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih 50 sayılı ve Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarih 391 sayılı kararları ile onanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz Belediyemiz Meclisi'nin 03.08.2018 
tarihli toplantısında görüşülerek Planlama ve îmar Komisyonuna havale edilmiş olup komisyon 
raporu ekte sunulmuştur. Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini isteyen
31.08.2018 tarih 3623 sayılı yazısı ile Planlama ve İmar Komisyonu Raporu; Belediye 
Meclisimizin 03.08.2018 tarihli toplantısında görüşülerek alman327 sayılı kararla Planlama ve 
îmar Komisyonumuza havale edilen Belediyemiz Meclisinin 01.02.2018 tarihli 50 sayılı kararı 
ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarihli 391 sayılı 
kararıyla onanan Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 30.01.2017 tarihli 2016/555 E. ve 
2017/137K. Sayılı iptal kararı gereği 12566 Ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz Planlama ve İmar Komisyonumuzca 
incelenmiş; itiraza konu plan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2017 tarihli 1138 
sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, 
Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 30.01.2017 tarihli 2016/555 E. ve 2017/137K. sayılı iptal 
kararı Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 2017/1960 E., 2017/2156 K. 
sayılı kararıyla kaldırıldığından itirazın uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Konunun 
görüşülerek karara bağlanması için gereğini arz ederiz. Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı 
Ahmet Öztürk, Başkan Yardımcısı Özgür Taylant Budak, Üye Ali Kuş, Mehmet Tosun, Ayhan 
Ateş imzalı komisyon raporu kayıt altına alındı.

Yapılan oylamada;
12566 Ada 1 Parselin çocuk bahçesi kullanımlı olarak planlanmasına ilişkin Muratpaşa 

Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih 50 sayılı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
09.04.2018 tarih 391 sayılı kararları ile onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı 
süresi içerisinde yapılan itirazın Planlama ve İmar Komisyonu raporu doğrultusunda reddine oy 
birliği ile karar verildi.
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İmar Planı, Muratpaşa, Soğuksu, 12566 ada 1 paıse
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OİdUğU’-,2566 ada 2 parselin geldi kadastro parselinden DOP k e s i k îö°re ? cocukbahces! 
Olduou 3194 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü paragrafına goıe çocuk bahçe 
Düzenleme Ortaklık Payından karşılanan alanlardan olduğundan, öncesinden DOP k e s i l d i  
parselden ikinci defa DOP kesilmeyeceği ve çevresinin tamamen uygulama goımuş oldug
l.iKiınııldüüunde tescilli bir imar parselinin çocuk bahçesi olamayacağı,

Danıştay’Altıncı dairesinin 201 1/7023 E, ve 2011/5919 sayıl. Karar, ile, bahse konu 
parselin 1/SOOO ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlanmasının ongen ulcugu

-Antalya 1 İdare Mahkemesinin 2013/1209 Esas ve 2014/22o sayılı kararında, soz

kon»,o J J L  -9 .2 ..  — -  « * *  9 /.» '— .  m?kabulüne dair AMUj* Büyükş«hır Belediye M eotanın 13 08/2013 t r n l  »e «Sİ s.y
kararının iptali için açılan davada, mahkemece işlemin iptaline karaı veııldıg ,
kararının,ptah?! 9 ^  Mahkemesjmn 2014/693 E ve 2014/1290 sayıl, kararında, söz
konusu parselin “pazar yeri” olarak planlanmasına ilişkin Muratpaşa Belediye Meclisinin 
10/12/2013 tarihli ve 761 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli uygulamalı imar plan 
değişikliği işleminin iptali için açılan davada, işlemin iptaline karar veııldıgı,

-Pİan değişikliği için gerekçe gösterilen 3. idare Mahkemesinin 2016/555 ,
2017/137 K sayılı kararı incelendiğinde, plan açıklama raporunda belirtildiği gıbı olmadığı

Mahkeme kararında ’ ... söz konusu taşınmazın 2.849,00 m büyüklük ile 1/5000 
ölçekli nazım imar planında yer alması gerekecek nitelikte sahip olduğu görülmüştür, 
durumda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘konut alan,’ olarak belirlenen dava konusu 
parselin üst ölçekli nazmı imar planına aykırı olarak 1/1000 ölçekli Uygulamalı imar Planında

*Bu belse elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://evrakdognilaina.muhasebat.gov.tr 
adresine girerek (inuadA-8QegVN-NTt45b-/KM4w0-9qoxG719) kodunu yazınız.

Anlalva Defterdarlığı Hizmet Binası Kazımkarabckir Cad. Muratpaşa / Antalya 
Telefon: (242)237 89 81 Faks: (242)2.37 89 08 
e-posta: Klektronik Ağ: www.malivc.gov.lr

Bilgi içinıEbru GÜVhN 
Defterdarlık U m anı 

Telefon:

https://evrakdognilaina.muhasebat.gov.tr
http://www.malivc.gov.lr
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tsLkzs.
“!k" S * S S  jsgsasasss a? wk m n  ile Onaylanan ve 04/06/2018-03/07/2018 tarihleri arasında Belediyenizde askıya 
çıkartılan Muratpaşa İlçesi, Soğuksu Mahallesi, 12566 ada 1 parselde yapılan 1 /1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliğine, Defterdarlığımız Tespit ve imar Takıp Koordinatörlüğü 
tarafından düzenlenen teknik rapor doğrultusunda, yukarıda ifade edilen mraz aı ımız.n 
değerlendirilmesini ve sonucundan yasal süre içerisinde cevap verilmesini ııca eden .

(e~ İmzalıdır)
Yılmaz YANGIN 

Defterdar a.
Defterdar Yardımcısı V.

♦Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı surelinin aslını görmek için lmps://evrakdogrulaına.muhascbat.gov.tr 
adresine girerek (inuadA-8QegVN-NTt45b-/KM4w0-9qoxG7l9) kodunu yazınız.

Antalya Defterdarlığı Hizmet Binası Kazımkarabckir Cad. Muratpaşa I  Antalya 
Telefon: (242)237 89 81 Faks: (242)237 89 08 
e-posta: Elektronik Ağ: www.inalivc.60Y.tr

Bilgi için:Hbru GÜVEN 
Defterdarlık Uzmanı 

Telefon:

http://www.inalivc.60Y.tr
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ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
01.02.2018 TARİH VE 50 SAYILI KARARI

Gündemin 15. Maddesi
Karar No.50

Özü: Soğuksu Mahallesi 12566 Ada 1,2 parseller ile 
1477 Ada 1, 7, 8, 9, 10 parsellerde Mahkeme kararları 
doğrultusunda plansız kalan 12566 ada 1 parselin 
önceki durumuna göre planlanmasına ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 
Planlama ve İmar Komisyonu raporu doğrultusunda 
kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.

Gündemin 15. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Soğuksu Mahallesi 
20J-IIIb nolu imar paftasında yer alan 12566 Ada 1,2 parseller ile 1477 Ada 1, 7, 8, 9, 10 
parsellerde Mahkeme kararları doğrultusunda plansız kalan 12566 ada 1 parselin önceki 
durumuna göre planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Belediyemiz Meclisi'nin 03.04.2017 tarihli toplantısında görüşülerek Planlama ve İmar 
Komisyonuna havale edilmiş olup komisyon raporu ekte sunulmuştur. Konunun karara 
bağlanmak üzere Meclise havalesini isteyen 24.01.2018 gün ve 280 sayılı yazısı ve Planlama 
ve İmar Komisyonu Raporu; Belediye Meclisimizin 03.04.2017 tarihli toplantısında 
görüşülerek alman sayılı kararla Planlama ve İmar Komisyonumuza havale edilen Soğuksu 
Mahallesi 12566 Ada 1,2 parseller ile 1477 Ada 1, 7, 8, 9, 10 parsellerde Mahkeme kararları 
doğrultusunda plansız kalan alanın önceki durumuna göre planlanmasına ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde 12566 Ada 1 parselin "Çoçuk Bahçesi" 
kullanımlı olarak planlanması konusuna yönelik Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 30.01.2017 
tarih ve 2016/555E., 2017/137K. sayılı İPTAL kararı gereği 12566 Ada 1 parselin “Çocuk 
Bahçesi” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Antalya 
Biiyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.12.2017 tarihli 1138 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli 
nazım imar planına göre Planlama ve İmar Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır. Konunun görüşülerek karara bağlanması için gereğini arz 
ederiz.23.01.2018 tarihli Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı Ahmet Öztürk, Başkan 
Yardımcısı Özgür Taylant Budak, Üye Ali Kuş, Nuran Yılmaz ve Ayhan Ateş imzalı komisyon 
raporu kayıt altına alındı.

Yapılan oylamada.
Soğuksu Mahallesi 12566 Ada 1,2 parseller ile 1477 Ada 1, 7, 8, 9, 10 parsellerde 

Mahkeme kararları doğrultusunda plansız kalan 12566 ada 1 parselin önceki durumuna göre 
planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Planlama ve İmar 
Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Belediye Başkanı 
Belediye Meclis Başkanı
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