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Belediye :Serik Belediyesi  
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Serik Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilen 

AKVKBK 23.10.2017/6808 kararı ile Danıştay 6.İdaresinin 2016/2332 sayılı kararı ile 

onaylanan  karar doğrultusunda mevcut planların iptal edilerek eski hali olan “Tarım Alanı” 

na döndürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarihli toplantısı 133.maddesinde 

görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. 

Söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 3. Derece Arkeolojik sit alanı 

olarak planlıdır. Mülga Belkıs Belediyesince 07.10.2009 tarih ve 30 sayılı kararı ile 

onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında parselin bir kısmı 

gösteri merkezi bir kısmı karşılama merkezi olarak planlanmıştır. ancak söz konusu planlar 

Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2010/1453E., 2012/705K. karar sayısı ile iptal edilmiş, 

Danıştay 6.İdaresinin 2016/2332 sayılı kararı ile de bu iptal kararı onanmıştır. Yargı kararları 

gereği 1/5000 ölçekli nazım imar planın da parsel tarım alanı olarak planlanmış Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 449 sayılı kararı ile Antalya Kültür Varlıklarını 

Koruma Kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir. Ancak 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

henüz Koruma Kurulunca değerlendirilmemiştir. 

Müelifince hazırlanan plan teklifi ve plan açıklama raporu incelendiğinde; 

• Plan Paftasında onaylı Hâlihazır altlığın olmadığı,  

• Planlama Ekibinin imzalarının eksik olduğu,  

• Mimari, Arkeolojik ve sosyoloji raporlarının plan açıklama raporuna içerisinde 

yer almayıp ayrıca konması yerine plan açıklama raporu içerisinde yeniden düzenlenmesi 

gerektiği, 

• Öneri planın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Uygulama İmar Planı 

Gösterimlerine göre düzeltilmesi gerektiği, 

• Alanın 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalması nedeni ile plan isminin 

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği olarak düzeltilmesi gerektiği ve plan 

üzerinde 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı taramasının yapılması gerektiği  

• Plan açıklama raporunun her sayfasının planlama ekibince paraflanarak 

imzalanması gerektiği, Plan Hükümlerinin ayrı bir madde olarak raporda belirtilmesi 

gerektiği, tespit edilmiştir. 

                                                                                                                

 Söz konusu alan 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde olduğundan 1/1000 ölçekli koruma 

amaçlı imar planı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilecektir. 

 

  


