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İlgi evrak kayrt numarah dilekçeler ll" O

şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar plaır değişikliği yapılarak konut veya
ticari alana çevrilmesi, piyasa rayiç değeinin2942 sayılı kamulaştırma kanı,ınun geçici 6.
maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi
ya da diğer uzlaşma yollannın (plan tadilatı yapılması) uygulanması konulannda
Belediyemiz ilg uzlaşma taleplerinin görüşülmesi.

İlei : (a) 30.11.202| tarih ve 14662 ewak kayıt numaralı dilekçe.
(b) 15.12.2021 tarih ve 1 5287 evrak kayıt numaralı dilekçe.
(c) 16.12.2021 tarih ve 15381 ewak kayıt numaralı dilekçe.
(d) 20.|2.2021tarih ve l5445 evrak kayt numaralı dilekçe.

İlgi evrak kaYıt numaralı dilekçeler 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şüıslar
adına kayıth bulunan taşınmazlann imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana
çeırilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince
nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma
Yollarının (Plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taİep edilmesi
hususları, BelediYe Meclisimizin 05.01.2022 tarihli Ocak ayı toplantısının 13 sayılı kararı ile
görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz gündem maddesini görüşmek tizer e 26.01 .2022 tarihinde toplanmıştır.

İlgi dilekçelerde belirtiien uzlaşma taleplerine ilişkin;
* Hukuk İŞleri Müdürlüğü'nnn A.01.2022 tarih ve 83 sayılı yazısı ile bildirilen görüşiine

göre; İmar planı tadilah tekliflerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ..Meclisin Görev ve
Yetkileri" baŞlıklı l8. maddesinin (c) bendine göre; trampa tekliflerinin ise yine aynı maddenin (e)
bendine göre görüşüp karara bağlamaya BeIediye Meclisi'nin yetkili olduğu;

AYrıca DanıŞtaY'ın son yıllarda hukuki kamulaştırmasız el atma davalarında verdiği emsal
kaıarlarda (Danıştay 6. Daire 2015/11406 Esas 201612183 Karar sayıh kararında olduğu gibi)
uYuŞmazlık konusu alanlarda parselasyon işlemi yapılmasının belediyelerin imar Kanunu gereğince
görevlerini yerine getirmesi için yeterli olduğu ancak parselasyon işlemi yapılmaması halinde
tazminat koşullarırun oluşabileceğinin belirtildiği;

Bu nedenlerle; Danıştay'ın emsal kaıarlan dikkate alınarak 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 6487 saYlı Yasanın 2l . maddesi ile değişik 6. maddesine istinaden mütelif kamu alanı
hissedar malikleri tarafindan uzlaşma talepleri kapsamında talep ettikleri plan tadilat ve trarnpa
tekliflerinin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (c) ve (e) bendine göre Belediye
Meclisince görüşülüp karara bağlanmasının hukuken uygun olacağı belirtilmiştir.

Müdilrlüğü'niin 19.01.2022 tailı ve 97 sayıh yazısı ile bildirilen görüşiine
herhangi bir görev yetkisi bulunmamakla birlikte ilgili müdürlükloce
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konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun l8. ve 34. maddeleri hükümlerine uygun olarak
değerlendirilmesi geıektiği, kamulaştırma bedeli talep edilen taşınmaz ile ilgili olarak, Emlak ve
İstimlak Mtldtiılüğüniin bütçesinde kesinleşmiş mahkeme kararlarına istinaden ödenek aynldığı;
alrıca kamulaştırma yapılacak olması halinde halen söz konusu taşınmazın bedelinin belirli
olmaması nedeni ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinde yetel]i ödenek olup olmadığının
bilinemediği belinilmiştir.

*Emlak ve İstimlAk Müdürlüğü'nün 18.01.2022 tarih ve 82 sayılı yazısı ile bildiıilen
görüŞüne göre; ilgi (a), (b), (c) ve (d) uzlaşma dilekçelerinde kamulaştırma işleminin yapılması,
bedellerinin ödenmesi, hususlannda uzlaşma dilekçelerine konu paısellerin plan fonksiyonlanndaki
kullanım amaçları nedeniyle kamulaştırma yetki ve soıumluluğu Belediyemizde bulunmamasr
nedenleriyle uzlaşma talepleıinin uygun görülmediği belirtilmiştir.

*İmar ve Şehircilik Müdiirlüğü'nıin 25.01.2022 taih ve 140-347 sayılı yazısı ile bildiriten
görüşiine göre;

İıgi 1a; diıekçeye konu Hurma Mahallesi |2131 ada 6 parsel; iık oıarak 15.02.1995 tarih ve
90 saYılı Belediyemiz enciimen kararı ile % 35 diizenleme ortaklık payı kesintisi ile yapılan imar
uygulaması işlemi neticesinde kamu ortaklık paylarından ilçemiz Hurma l2l3l ada 1,2 ve 3
parseileı Arıtma Tesis Alanı olarak tescil edilmiştir.

Daha sonra Hurma Mahallesi 1213l ada 2 ve 3 numaralı imar parsellerinde ikinci kez
dtizenleme ortaklık pay kesilmeden yapılan imar uygulaması işlemi neticesinde Hurma Mahallesi
12131 ada 4 ve 5 parseller tescil edilıniştiı.

Son olaıak Hurma mahallesi 12131 ada 1, 4 ve 5 numaralı imar paısellerinde üçüncü kez
dijzenleme ortakhk pay kesilmeden yapılan imar uygulaması işlemi ile Hurma Mahallesi l2l3l
ada 6 parsel tescil edilmiştir.

Aıcak Hurma Mahallesi 12131 ada 1,2 ve 3 parsellerin tescilini sağlayan imar uygulaması
iŞlemi AntalYa 2, İdaıe Mahkem esinin E,2020l473 Esas, K,2021ll 160 sayılı mahkeme kararı ile
iptal edilmiştir.Bu nedenle uzlaşmaya konu edilemeyeceği değerlendirilmektedir.

İıgi 1b; diıetçeye konu Hurma Mahallesi 9|78 ada2 parsel Açık Spor Tesis Alanı olarak
Planlı kısımda "Spor ve oyun ihtiyacı karşılanmak, spor faaliyetleri yapılmak üzere imar planı
kararı ile kent, bölge veya semt ölçeğinde ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda
açrk veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta,
pastane, Çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yer aiabilir. Bu alantarda, 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşuIları belirlenmemiş ise, E=0.03
yençok=4.50 m. olarak uygulama yapılır. yaklaşma mesafeleri ise yollardan ve komşu
Parsellerden en az 5 m olarak uygulanır. " şeklinde beliıtilmekte olup; uzlaşma talebine konu
Parselde malikleıinin talebi üzerine tasarnıf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Plan1ı
Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilebilecektir.

İlgi (c) dilekçeye konu Mollalusuf Mahallesi 20292 ada 1 parsel Rekeasyon Alanı olaıak
Planh hslmda "İmar planı ile belirlenmekve mevcut ağaç dokusu dikkate alrnarak tabii zemin
veYa tesviYe edilmiŞ toprak zemin altında ka|mak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için
Yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartlarr sağlaması kaydıyla otopark ve havuz
ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, bir katı Yençok=4,50. m.'yi ve taban alanı katsayısı
toplamda 0,03iü geçmemek sökülüp talolabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay
bahçesi, büfe, muh güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinIeri, taksi durağı, trafo gibi
tesislerin yapıla kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının
karşılandığı . Bu alanlarda yollardan ve komşu parsellerden en az 5 mllik çekme
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mesafesi uygulanlr. Ancak Belediyesince hazrrlanacak projelerde çekme mesafesi, bloklar
arasr mesafe vb. mesafe şartları aranmaz." şeklinde belirtilmekte olup; uzlaşma talebine konu
parselde maliklerinin talebi üzerine tasarruf haklı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planh
Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilebilecektir.

İlgi (d) dilekçeye konu Arapsulı.ı Mahallesi 7649 ada 1 parsel Kültürel Tesis Alanı
(Küti,iphane) olarak planlı kısımda "Toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek
iüere kütüphane, sergi salonu, müze, sinema ve tiyatro, opera, sanat galerisi, konser,
konferans, kongre salonları, halk eğitim merkezi gibi kullanımlara aynIan kamuya veya özel

şahıslara ait tesislerin tek başına veya birkaçınn bir arada yapılabitdiği alanlardır. Bu
alanlarda; 1/1000 ötçekti Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları belirtenmemiş ise,
E=0.50 Yençok=4 kat, yapı yaklaşma mesafeleri ise yollardan ve komşu parsellerden en az 5
m olarak uygulanır. " şeklinde belirtilmekte olup; uzlaşma talebine konu parselde maliklerinin
talebi üzerine tasamıf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği'nin 61. maddesine göıe yapı ruhsatı verilebilecektir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Plaır Değişiklikleri başlıktı 26. maddesinde;

(l) İmar Planı Değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütiinlüğiinü, sosyal ve teknik
altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yaıan amaçh, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır.
Yürürliikteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarrnı düşiiren plan
değişikliği yapılamaz.

(3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarırun kaldırılması, küçültülmesi
veYa Yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zoruıluluk olmadıkça yapılamaz. Zorunlu
hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

'İmar Planmdaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi
gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü ahnır.

' İmar Planına yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlannın ve kamuya ait sosyal ve
kültürel tesis alanlarının kaldınlabilmesi veya küçültülebilmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği
hizmet etki alanı içinde eşdeğeı yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın
aYrılmasında yüzölçiimü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde.
mevcut plandaki hizmet etki alanına göIe a),nı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya
eriŞim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması
zorunludur" şeklinde belirtilmekledir.

Bu kapsamda, kamusal kullanıma ayrılmış bulunan uzlaşma dilekçelerine konu
taşınmazların başka bir arazi kullanımına dönüştürülmesi yöniindeki imar planı değişikliği talepleri,
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesindeki hususlar çerçevesinde iıdelendiğinde;

' Donatı alanlannın kaldırılması ile bölgedeki sosyal ve teknik altyapı dengesinin bozulacağı
ve ilgili yönetmelikte beliıtilen donatı alanı standartlarının altına düşüleceği.

. Yüzölçünü yikonum özellikleri korunmak suretiyle eşdeğer bir alan ayrılmasrnın bölgenin
planlama ve
olamayacağı

sürecinin tamamlanarak büyük ölçüde yapılaşmış olması sebebiyle mümkün
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İlgi uzlaşma diIekçelerinde müvekkilIere ait taşınmazlaıda imar planı değişikliği yapılarak
konut alanına çevrilmesi taleplerinin mevcut mevzuat çerçevesinde irdelendiğinde beliıtilen
koşulları sağlamadığı-uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

komisyonumuzca bahse konu uzlaşma taleplerinin müdürlüklerden gelen görüşler
çerçevesinde incelenmesi sonucunda;

DanıŞtaY'ın son yıllaıda hukuki kamulaştrrmaslz el atma davalarında verdiği ernsal
kaıarlarda (Danıştay 6. Daire E,2o15l114o6 K,2016/2183 kararında oldugu gibi) uyuşmazlık
konusu alanlarda parselasyon işlemi yapılmasının belediyelerin İmar Kanunu gereğince görevlerini
Yerine getirmesi iÇin yeteıli olduğu ancak parselasyon işlemi yapılmaması halinde tazminal
koŞullannın oluŞabileceğinin belirtildiği, uzlaşma başwrularına konu taşınmazlar parselasyon
işleminin Belediye taıafindan yapılmış olması sebebiyle tazminat koşullannın oluşmadıgı.

İlgi uzlaŞma dilekçelerinde müvekkillere ait taşınmazlarda imar planı değişikliği yapılarak
konut alanına Çevrilmesi taleplerinin mevcut mevzuat çeıçevesinde iıdelendiğinde belirtilen
koşullan sağlamadığı-uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

İlgi uzlaŞma dilekçelerine konu parsellerin kamulaştırma işleminin yapılması, bedellerinin
ödenmesi hususlannda uzlaşma dilekçelerine konu parsellerin plan fonksiyonlanndaki kullanım
amaÇlan nedeniYle kamulaŞtırma yetki ve sorumluluğunun Belediyemizde bulunmaması nedeniyle
uygun görülmediği değerlendirilmelledir.

uzlaşma taleplerine konu parselleıde ma]iklerinin talebi üzerine tasarruf hakkr
kısıtlanmaYacak Şekilde Belediyemizce Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 61. maddesine göre
yapı ruhsatı verilmesi mümkün olacağı için uzlaşma taleplerinin uygun olmadığı
değerlendirilmektedir.

ilgi uzlaşma dilekçeleriyle yapılaıı tüm uzlaşma başwrulannın }ukanda açıklanan
gerekÇelerden dolaYı reddine karar verilmiş olup iş bu komisyon rapoIunun imza altına alınmasına
ve Meclisimizin takdirine sunulmasına karar verilmiştir.

Ayla D_UYGULU

Mustafa ÇOLAK
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İlgi evrak kayıt numaralı

şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazlann imar planı değişikliği yapılarak konut veya
ticari alana çevrilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6.
maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile tıampa edilmesi
ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında

Jelediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmesi.

İlgi : (a') 30.|1.2021 tarih ve 14662 evrak kayıt numaralı dilekçe.
(b) 15.12.2021tarih ve l5287 eırak kayıt numaralı dilekçe.
(c) 16.12.2021 tarih ve l 5381 evrak kayıt numaralı dilekçe.
(d) 20.12.202l tarih ve l5445 evrak kayıt numaralı dilekçe.

ilgi evrak kayıt numaralı dilekçeleı 6487 sayıh kanun kapsamında mülkiyeti özel şüıslar
adına kaYıtlı bulunan taşınmazlann imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana
Çevrilmesi, PiYasa raYiÇ değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince
nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma
Yollannın (Plan tadilatı yapılması) uygulanması konulannda Belediyemiz ile uzlaşma talep edilmesi
hususlan, Belediye Meclisimizin 05.01.2022 tarihli Ocak ayı toplantısının 13 sayılı kaıan ile
görüşülmek iizere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz giindem maddesini görüşmek ijzere 26.0 1.2022 tarihinde toplanmıştır.

İlgi dilekçelerde belirtilen uzlaşma talep|erine ilişkin;
* Hukuk işleri Müdürlüğü'ntn |4.01.2022 tarih ve 83 sayllı yazısı ile bildirilen görüşüne

göre; imar planı tadilatı tekliflerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu,nun ..MecIisin Görev ve
Yetkileri" baŞlıklı l 8. maddesinin (c) bendine göre; trampa tekliflerinin ise yine aynı maddenin (e)
bendine göre görüşüp karara bağlamaya Belediye Meclisi'nin yetkili olduğu;

AYrıca DanlŞtaY'ın son yıllarda hukuki kamulaştırmasız el atma davalannda verdiği emsal
kararlarda (DanıŞtaY 6. Daire 2015/11406 Esas 2016/2183 Karar sayılı kararında olduğu gibi)
uYuŞmazlık konusu alanlarda paıselasyon işlemi yapılmasının belediyelerin İmar Kanunu gereğince
görevlerini yerine getirmesi için yeterli olduğu ancak parselasyon işlemi yapılmaması halinde
lazminal koşulIannın oluşabileceğinin belirtildiği ;

Bu nedenlerle; Danıştay'ın emsal kararlan dikkate alınarak 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 6487 sayılı Yasanın 2l. maddesi ile değişik 6. maddesine istinaden muhtelifkamu alanı
hissedar malikleri tarafindan uzlaşma talepleri kapsamında talep ettikleri plan tadilatı ve trampa
tekliflerinin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (c) ve (e) bendine göre Belediye
Meclisince görüşülüp karaıa bağlanmasının hukuken uygun olacağı belirtilmiştir.

*Mali Hizmetleı Müdiirlüğü'ni.in 19.0|.2022 tarih ve 97 sayıh yazısı ile bildirilen gcirüşüne
göıe; Müdürlüklerinin herhangi bir görev yetkisi bulunmamakla birlikte ilgili müdürlükleıce
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konunun 5393 saylı Belediye Kanununun 18. ve 34. maddeleri hükümlerine uygun olarak
değerlendirilmesi gerektiği, kamulaştırma bedeli talep edilen taşınmaz ile ilgili olarak, Emlak ve
İstimlak Müdiirlüğiinün bütçesinde kesinleşmiş mahkeme kararlanna istinaden ödenek aynldığı;
aYrıca kamulaŞtırma yapıIacak olması halinde halen söz konusu taşınmazın bedelinin belirli
olmaması nedeni ile Emlak ve İstimlak Müdiirlüğü bütçesinde yeterli ödenek olup olmadığının
bilinemediği belirtilmiştir.

*Emlak ve İstimlAk Müdürlüğü'nün 18.01.2022 tadh ve 82 sayılı yazısı ile bildirilen
görüşiıne göre; ilgi (a), (b), (c) ve (d) uzlaşma dilekçelerinde kamulaştırma işleminin yapılması,
bedellerinin ödenmesi, hususlarında uziaşma dilekçelerine konu parsellerin plan fonksiyonlanndaki
kullanım amaÇlan nedeniyle kamulaştırma yetki ve sorumluluğu Belediyemizde bulunmaması
nedenleriyle uzlaşma taleplerinin uygun görülmediği belirtilmiştir.

*İmar ve Şehircilik Müdiirlüğü'nün 25.01.2022 tarih ve l40-347 sayılı yazısı ile bildirilen
görüşiıne göre;

iıgi 1a; diıekçeye konu Hurma Mahallesi l2l31 ada 6 parsel; iık oıarak l5.02.1995 tarih ve
90 saYılı BelediYemiz enciimen karaıı ile % 35 düzenleme ortaklık payı kesintisi ile yapılan imar
uygulaması işlemi neticesinde kamu ortaklık paylarından ilçemiz Hurma l2l3 l aıa' l, 2 ve 3
paıseller Arıtma Tesis Alanı olarak tescil edilmiştir.

Daha sonra Hurma Mahallesi l2l3 l ada 2 ve 3 numaralı imar parsellerinde ikinci kez
diizenleme ortaklık PaYı kesilmeden yapıları imar uygulaması işlemi neticesinde Hurma Müallesi
|2131 ada 4 ve 5 parseller tesci| edilmiştir.

Son olarak Hurma müallesi 1213 t ada 1, 4 ve 5 numaralı imar parsellerinde üçüncü kez
düzenleme ortaklık payı kesilmeden yapılan imar uygulaması işlemi ile Hurma Mahallesi 12l3l
ada 6 parsel tescil edilmiştiı.

Ancak Hurma Mahallesi l2l3l ada 1,2 ve 3 parsellerin tescilini sağlayan imar uygulaması
iŞlemi Antalya 2. idare Mahkem esinin E,2020l473 Esas, K,202lll l60 sayılı ma}ıkeme kararı ile
iptal edilmiştir.Bu nedenle uzlaşmaya konu edilemeyeceği değerlendirilmelledir.

İıgı 6; aiıeı<çeye konu Hurma Müallesi 9178 ada2 parsel Açık Spor Tesis Alan olarak
planlı kısımda "spor ve oyun ihtiyacı karşılanmak, spor faaliyetleri yapılmak üzere imar planı
kararı ile kent, bölge veYa semt ölçeğinde ayrılan açrk ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda
açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcularm ihtiyacına yönelilq büfe, lokanta,
pa§tane, Çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yer alabilir. Bu alanlarda, l/l000
ölçekli Uygulama imar P.anına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise, E=0.03yençok=4.50 m. olarak uygulama yapılır. yaklaşma mesafeleri ise yoliardan ve komşu
Parsellerden en az 5 m olarak uygulanır. " şeklinde belirtilmekte olup; uzlaşma talebine konu
Parselde maliklerinin talebi üzerine tasamıf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce planlı
Alanlar İmar yönetmeliği'nin 6l. maddesine göre yapı ruhsatı verilebilecektir.

iıgi 1c.1 dııekçeye konu Mollayusuf Mahallesi 20292 ada l parsel Rekreasyon Alanı olarak
Planlı kısımda "İmar Planı İIe belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin
veya tesviye edilmiş toprak zemin attında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için
yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartlarr sağlaması kaydıyla otopark ve havuz
ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, bir katı Yençok=4r5O. m.'yi ve taban a|anr katsayısı
toplamda 0,03lü geçmemek söküIüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay
bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kıbinlerı, taksi durağ, trafo gibi
tesislerin YaPıtabitdiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihİiyaçıarının
karşılandığı alanlardır. Bu alanlarda yollardan ve komşu parsellerden en az 5 m'lik çekme,_a-- , ,/"üP ".« 'L _4 ].



mesafesi uYgulanır. Ancak Betediyesince hazrrlanacak projelerde çekme mesafesi, bloklar
arasr mesafe vb. mesafe şartları aranmaz." şeklinde belirtilmekte olup; uzlaşma talebine konu
Parselde maliklerinin ta]ebi iizerine tasamıf hakk krsıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planlı
Alanlar İmar yönetmeliği'nin 6l. maddesine göre yapı ruhsatı verilebilecektir.

iıgı 1a; aiıetçeye konu Aıapsuyu Mahallesi 7649 ada 1 parsel Kültürel Tesis Alanı
(KütiiPhane) olaıak planlı kısımda "Toplumun kültiirel faaliyetierine yönelik hizınet vermek
iizere kütüphane, sergi salonu, ınüze, sinema ve tiyatro, opera, sanat galerisi, konser,
konferans, kongre salonları, halk eğtim merkezi gibi kullanımlara ayrılan kamuya veya özel
şahıslara ait tesislerin tek başına veya birkaçınm bir arada yapılabildiği alanlardır. Bu
alanlarda; 1/1000 ölÇekli Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise,
E=0.50 Yençok=4 kat, yapı yaklaşma mesafeleri ise yollardan ve komşu parsellerden en az 5
m olarak uYgulanır. " Şeklinde belirtilmekte olup; uzlaşma talebine konu parselde maliklerinin
talebi üzerine tasamıf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği'nin 61. maddesine göre yapl ruhsatı verilebilecektir.

Mekansal PlanJar Yapım Yönetmeliğinin imar Planı Değişiklikleri başlıklı 26. maddesinde;

(l) İmar Planı Değişikliği; plan ana kararlannı, sürekliliğini, bütiinlüğünü, sosyal ve teknik
altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yaran amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) İmar Planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır.
Yiirürlükteki imar Planlannda öngörüien sosyal ve teknik altyapı standartlannı düşüren plan
değişikliği yapılamaz.

(3) İmar Planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldınlması, küçültülmesi
veYa Yerinin değiŞtirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz. Zorunlu
hallerde böyie bir değişiklik yapılabilmesi için:

, imar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi
gerçekIeştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır.

' İmar Planına Yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlannın ve kamuya ait sosyal ve
kültürel tesis alanlannın kaldınlabilmesi veya küçültülebilmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği
hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın
aYnlmasında YüzölÇiimü ve konum özellikleri korunuı. Bu alanların yerinin değiştiıİlmesinde.
mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabl veya bölge içinde kalması. yaya
eriŞim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması
zorunludur" şeklinde belirtilmektedir.

Bu kapsamda, kamusal kullanıma ayrılmış bulunan uzlaşma dilekçelerine konu
taŞınmazların baŞka bir arazi kullanımına dönüştürülmesi yönündeki imar planı değişikliği talepleri,
Mekansal Planlar YaPlm Yönetmeliğinin 26. maddesindeki hususlar çerçevesinde irdeİendiğinde;

'Donatı alanlarının kaldırılması ile bölgedeki sosyal ve teknik altyapı dengesinin bozulacağıve ilgili yönetmelikte belirtilen donatı alanı standartlannın altına düşüleceği,
' YüzölÇümü ve konum özellikleri korunmak suretiyle eşdeğer bir alan alrılmasının bölgenin

planlama ve uygulama sürecinin tamamlanarak büyük ölçüde yapılaşmış olması sebebiyle mümkün
olamayacağı degerlendirilmektedir.
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İlgi uzlaşma dilekçelerinde müvekkillere ait taşınmazlarda imar planı değişikliği yapılarak
konut alanına çevrilmesi taleplerinin mevcut mevzuat çerçevesinde irdelendiğinde belirtilen
koşulları sağlamadığı-uygun olmadığı değerlendiıilmektedir.

Komisyonumuzca bahse konu uzlaşma taleplerinin müdi,irlfülerden gelen görüşler
çerçevesinde incelenmesi sonucunda;

Danıştay'ın son yıllarda hukuki kamulaştlrmasız el atma davalannda verdiği emsal
kararlarda (Danıştay 6. Daire B,2015111406 K,2016/2|83 kararında olduğu gibi) uluşmazlık
konusu alanlarda parselasyon işlemi yapılmasının belediyelerin İmaı Kanunu gereğince görevlerini
Yerine getirmesi için yeterli olduğu ancak parselasyon işlemi yapılmaması halinde tazminat
koŞullannın oluşabileceğinin belirtildiği, uzlaşma başvurularına konu taşınmazlar parselasyon
işleminin Belediye tarafindan yapılmış olması sebebiyle tazminat koşullarının oluşmadığı,

İlgi uzlaşma dilekçelerinde müvekkillere ait taşınmazlarda imar planı değişikliği yapılarak
konut alanrna çevrilmesi taleplerinin mevcut mevzuat çerçevesinde irdelendiğinde belirtilen
koşullan sağlamadığı-uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

İlgi uzlaşma dilekçeterine konu parsellerin kamulaştırma işleminin yapılması, bedellerinin
ödenmesi hususlarında uzlaşma dilekçelerine konu parsellerin plan fonksiyonlarındaki kullanım
amaÇlan nedeniYle kamulaştırma yetki ve sorumluluğunun Belediyemizde bulunmaması nedeniyle
uygun görülmediği değerlendiri|mektedir.

UzlaŞma taleplerine konu parsellerde maliklerinin talebi iizerine tasamıf hakkı
krsıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 6l. maddesine göre
yapı rüsaü verilmesi mümktin olacağı için uzlaşma talepleıinin uygun olmadığı
değerlendirilmektedir.

. ilgi_ uzlaşma dilekçeleriyle yapılaı tüm uzlaşma başvurularının yukarıda açıklanan
gerekÇelerden dolaYı reddine karar verilmiş olup iş bu komisyon raporunun imza a1tına alrnmasına
ve Meclisimizin takdirine sunulmasrna karar verilmiştir.
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T.C.
KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMiSYON RAPORU

poşy§ırı
Taih:26.01.2022

Koınisyona Sevk
Edilen Meclis

kararının

Karar
Tarihi 05.0|.2022

Karar No l3
Müdürlüğü Imar ve Şehircilik Müdürlüğü

oZU

Ilgi evrak kayıt numaralı dilekçeler ile oas@
şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazlann imar plan değişikliği yapılarak konut veya
ticari alana çevrilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayıh kamulaştırma kanunun geçici 6.
maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi
ya da diğer uzlaşma yollannın (plan tadilaı yapılması) uygulanması konularında
Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmesi.

İlgi : (a) 30.11.2021 tarih ve 14662 eırak kayıt numaralı dilekçe.
(b) 15.12.2021tarih ve 15287 evrak kayıt numaralı dilekçe.
(c) 16.12.202l tarih ve 1538l evrak kayıt numarah dilekçe.
(d) 20.12202l tarih ve 15445 ewak kayıt numaralı dilekçe.

İlgi evrak kaYlt numarah dilekçeler 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar
adna kayıtlı bulunan taşınmazlann imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana
çevrilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayi,ı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince
nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma
yollarının (plan tadilatl yapılması) uygulanması konularında BeIediyemiz ile uzlaşma talep edilmesi
hususlan, BelediYe Meclisimizin 05.01.2022 tarihli Ocak ayı toplantısının 13 sayılı karan ile
gönişülmek iizere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz giiıdem maddesini görüşmek üz ere 26.0l .2022 tarihinde toplarunıştır.

İlgi dilekçelerde belirtilen uzlaşma taleplerine ilişkin;
* Hukuk İŞleri Müdlirlüğü'niin 14.0|.2022 tarih ve 83 sayılı yazısı ile bildirilen görüşüne

göre; İmar Planı tadilatı tekliflerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu,nun ,,Meclisin Görev ve
Yetkileri" baŞlıklı 18. maddesinin (c) bendine göre; trampa tekliflerinin ise yine aynı maddenin (e)
bendine göre görüşüp karara bağlamaya Belediye Meclisi'nin yetkili olduğu;

AYrıca DanrŞtaY'ın son yıllarda hukuki kamulaştırmasız el atma davalarında verdiği emsal
kararlarda (Danıştay 6. Daire 20|5111406 Esas 20t6l2l83 Karar sayılı kaıannda olduğu gibi)
uYuŞmazlık konusu alanlarda parselasyon işlemi yapılmasının belediyelerin imar Kanunu gereğince
görevlerini yerine getirmesi için yeteıli olduğu ancak parselasyon işlemi yapılmamurı huıind.
tazminat koşullarının oluşabileceğinin belirtildiği;

Bu nedenlerle; Danıştay'ın emsal kararları dikkate alınarak 2942 sayiıı Kamulaştırma
Kanununun 6487 sayılı Yasanın 2l . maddesi ile değişik 6. maddesine istinaden muhtelif kamu alanı
hissedar malikleri tarafindan uzlaşma talepleri kapsamında talep ettikleri plan tadilaıı ve trampa
tekliflerinin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (c) ve (e) bendine göre Belediye
Meclisince görüşülüp karara bağlanmasının hukuken uygun olacağı belirtilmiştir.

*Mali Hizmetler Müdilılüğü'niin 19.01.2022 tarih ve 97 sayıh yazısı ile bildirilen görüşüne
göre; Müdürliiklerinin herhangi bir görev yetkisi bulunmamakla birlikte ilgili müdiirlüklerce
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konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun l8. ve 34. maddeleri hükümlerine uygun olarak
değerlendirilmesi gerektiği, kamulaştırma bedeli talep edilen taşınmaz ile ilgili olarak, Emlak ve
İstimlak Müdiirlüğünün bütçesinde kesinJeşmiş mahkeme kararlanna istinaden ödenek aynldığı;
aYrıca kamulaştırma yapılacak olması halinde halen söz konusu taşınmazın bedelinin belirli
olmaması nedeni ile Emlak ve İstimlak Müdiirlüğü bütçesinde yeterli ödenek olup olmadığının
bilinemediği belirtilmiştir.

*Emlak ve İstimlik Müdürlüğü'nün 18.01.2022 tarih ve 82 sayılı yazısı ile bildirilen
görüŞüne göre; ilgi (a), (b), (c) ve (d) uzlaşma dilekçelerinde kamulaştırma işleminin yapılması,
bedellerinin ödenmesi, hususlarında uzlaşma dilekçelerine konu parsellerin plan fonksiyonlarındaki
kullanım amaÇları nedeniyle kamulaştırma yetki ve sorumluluğu Beletliyemizde bulunmaması
nedenleriyle uzlaşma talepleıinin uygun görülmediği belirtilmiştir.

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25.01.2022 tarih ve 140-347 sayılr yazısı ile bildirilen
görüşiine göre;

iıgi 1a; diıekçeye konu Hurma Mahallesi 12131 ada 6 parsel; ilk olarak l5.02.1995 tarih ve
90 saYılı BelediYemiz enciimen kararı ile % 35 di,izenleme ortaklık payı kesintisi ile yapılan imar
uygulaması işlemi neticesinde kamu ortaklık paylanndan ilçemiz Hurma l2l3l ada 1,2 ve 3
parseller Antma Tesis Alanı olarak tescil edilmiştir.

Daha sonra Hurma Mahallesi l2l3l ada 2 ve 3 numarah imar parsellerinde ikiııci kez
düzenleme ortaklık payı kesilmeden yapılan imar uygulaması işlemi neticesinde Hurma Müallesi
12131 ada 4 ve 5 parseller tescil edilmiştir.

Son olarak Hurma mahallesi l2l3l ada l, 4 ve 5 numaralı imar parsellerinde üçüncü kez
düzenleme ortaklık pay kesilmeden yapılan imar uygulaması işlemi ile Hurma Mahallesi l2l3l
ada 6 parsel tescil edilmiştir.

Ancak Hurma Mahallesi 12|3l ada 1,2 ve 3 parsellerin tescilini sağlayan imar uygulaması
iŞlemi Antalya 2. İdare Mahkem esinin E,2020l473 Esas, K,2O2lll l60 sayıtı mahkeme karan ile
iptal edilmiştir.Bu nedenle uzlaşmaya konu edilemeyeceği değerlendirilmektedir.

iıg 1b; oiıeı<çeye konu Hurma Mahallesi 9178 ada2 parsel Açık Spor Tesis Alanı olarak
Planlı kısımda "SPor ve oyun ihtiyacı karşılanmak, spor faaliyetteri yapılmak üzere imar planı
kararı ile kent, bölge veya semt ölçeğinde ayrılan açıkve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda
açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta,
pa§tane, Çayhane ve spor faaliyetIerine ilişkin ticari üniteler yer alabilir. Bu alanlarda, 1/l000
ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise, E=0.03
yençok=4.50 m. olarak uygulama yapılır. yaklaşma mesafeleri ise yollardan ve komşu
Parsellerden en az 5 m olarak uygu|anır. " şeklinde belirtilmekte olup; uzlaşma talebine konu
Parselde maliklerinin talebi iizerine tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planlı
Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 6l . maddesine göre yapı ruhsatı verilebilecektir.

iıgi 1c; aiıeı<çeye konu Mollayusuf Mahallesi 20292 ada l parsel Rekreasyon Alanı olarak
Planh kısımda "İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate ahnarak tabii zemin
veYa tesviYe edilmiŞ toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandtrma ve bitkilendirme için
Yeter|i derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz
ile açrk spor ve oyun alanı, umumi hela, bir katı Yençok=4,50. m.'yi ve taban alanı katsayısı
toplamda 0,03'ü geçmemek sökülüp talalabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay
bahÇesi, büfe, muhtarlrk, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi
tesislerin YaPılabildiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçiarının
karşıIapdığı alanlardır. Bu alanlarda 1,ollardan ,e komşu parsellerden en az 5 m'lik çekme
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mesafesi uygulanır. Ancak Belediyesince hazırlanacak projelerde çekme mesafe§i, bloklar
arasr mesafe vb. mesafe şartları aranmaz." şeklinde belirtilmekte olup; uzlaşma talebine konu
Parselde maliklerinin talebi üzerine tasamıf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planlı
Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilebilecektir.

iıgi 10; aiıetçeye konu Arapsulu Mahallesi 7 649 ada 1 parsel Kültiirel Tesis Alanı
(Kütüphane) olarak planlı kısımda "Toplumun kültürel faa|iyetlerine yönelik hizınet vermek
üzere kütüphane, sergi salonu, müze, sinema ve tiyatro, opera, sanat galerisi, konser,
konferans, kongre salonları, halk eğitim merkezi gibi kullanımlara ayrılan kamuya veya özel
Şahıslara ait tesislerin tek başına veya birkaçının bir arada yapılabildiği alanlardır. Bu
alanlarda; 1il000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise,
E=0.50 Yençok=4 kat, yapı yaklaşma mesafeleri ise yollardan ve komşu parsellerden en az 5
m olarak uYgulanır. " şeklinde belirtilmekte olup; uzlaşma talebine konu parselde maliklerinin
talebi iizerine tasam:f hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planlı Alanlar imar
Yönetmeliği'nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilebilecektir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlıkh 26. maddesindeı

(l) İmar Planı Değişikliği; plan ana kararlarını, siiıekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik
altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yaran amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) İmar Planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştiıilmesi esastır.
YiirürIfüteki imar planlannda öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan
değişikliği y apı|amaz.

(3) İmaı Planlarında bulunan sosyal ve teknik aityapı alanlarının kaldırıiması, küçültülmesi
veYa Yerinin değiŞtirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz. Zorunlu
hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

'İmar Planındaki duıumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi
gerçekleştirecek ilgili yatınmcı Bakanlık veya kuruluşlann görüşü alınır.

' İmar Planına Yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve
kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülebilmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği
hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın aynlması suıetiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın
aYrılmasında YüzölÇümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanlaıın yerinin değiştirilmesinde,
mevcul plaııdaki hizmet etki alanına göre aynl uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya
eriŞim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait oIması
zorunludur" şeklinde belirtilmektedir.

Bu kapsamda, kamusal kullanıma ayrılmış bulunan uzlaşma dilekçelerine konu
taŞlnmazlann başka bir arazi kullanımına dönüştürülmesi yönündeki imar planı değişikliği talepleri,
Mekansal PIaıılar Yaplm Yönetmeliğinin 26. maddesindeki hususlar çerçevesinde irdelendiğinde;

' Donatı alanlarının kaldırılması ile bölgedeki sosyal ve teknik altyapı dengesinin bozulacağı
ve ilgili yönetmelikte belirtilen donatı alanı standartlarının altına düşüleceği.

' YüzölÇümü ve konum özellikleri korunmak suretiyle eşdeğer bir alan ayrılmasının bölgenin
Planlama ve uygulama sürecİnin tamamlanarak büyük ölçüde yapılaşmış olması sebebiyle mümkün
olamayacağı değerlendirilmektedir.
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İlgi uzlaşma dilekçelerinde müvekkillere ait taşınmazlarda imar planı değişikliği yapılarak
konut alanına çevrilmesi taleplerinin mevcut mevzuat çerçevesinde irdelendiğinde belirtilen
koşulları sağlamadığı-uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

komisyonumuzca bahse konu uzlaşma taleplerinin müdürlfülerden gelen görüşler
çerçevesinde incelenmesi sonucunda;

DanıŞtaY'ın son yıllarda hukuki kamulaştırmasız el atma davalannda verdiği emsal
kararlarda (Danıştay 6. Daire E,2015l1l406 K,20l6/2183 karannda olduğu gibi) uluşmazlık
konusu alanlarda parselasyon işlemi yapılmasının belediyelerin İmar Kanunu gereğince görevlerini
Yerine getirmesi için yeterli olduğu ancak parselasyon işlemi yapılmaması halinde tazminat
koŞullarının oluşabileceğinin belirtildiği, uzlaşma başvurularına konu taşınmazlar parselasyon
işleminin Belediye tarafından yapılmış olması sebebiyle tazminat koşullarının oluşmadığı,

İlgi uztaŞma dilekçelerinde müvekkillere ait taşınmazlarda imar planı değişikliği yapılarak
konut alanına çevrilmesi taleplerinin mevcut mevzuat çerçevesinde irdelendiğinde belirtilen
koşulları sağlamadığı-uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

İlgi uzlaşma dilekçelerine konu parsellerin kamulaştırma işleminin yapılması, bedellerinin
ödenmesi hususlannda uzlaşma dilekçelerine konu parsellerin plan fonksiyonlarındaki kullanım
amaÇlan nedeniyle kamulaştırma yetki ve sorumluluğunun Belediyemizde bulunmaması nedeniyle
uygun görülmediği değerlendirilmektedir.

UzlaŞma taleplerine konu parsellerde maliklerinin talebi üzerine tasarruf hakkı
kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 6l. maddesine göre
yapı ruhsatt verilmesi miimktin olacağı için uzlaşma taleplerinin uygun olmadığı
değerlendirilmektediı.

ilgi uzlaşma dilekçeleriyle yapılan tüm uzlaşma başvurularınn 1ukarıda açıklanan
gerekÇelerden dolayı reddine karar verilmiş olup iş bu komisyon raporunun imza altına alınmasına
ve Meclisimizin takdirine sunulmasına karar verilmiştir.
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BELEDİYEsi

Tarjh:26.01.2022
Komisyona Sevk

Edilen Meclis
kararının

Karar
Tarihi 05.0|.2022

Karar No l3

Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

öztj

ilgi evrak kayıt numaralı dilekçeler il" O+l@
şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak konut veya
ticaıi alana çevrilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaşlırma kanunun geçici 6.

maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi
ya da diğer uzlaşma yollannm (plan tadilatı yapıtması) uygulanması konularında
Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmesi.

İlc, : (a) 30.11.2021 tarih ve 14662 evrak kayıt numaralı dilekçe.
(b) 15.12.2021tarih ve 15287 ewak kayıt numaralı dilekçe.
(c) 16.12.202l tarih ve l5381 ewak kayıt numaralı dilekçe.
(d) 20.12.2021 tarih ve l5445 evrak kayıt numarah dilekçe.

İlgi evrak kayıt numaralı dilekçeler 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiveti özel şahıslar
adına kaYıtlı bulunaıı taşınmazlann imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana
Çevrilmesi, Piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince
nakdi olarak ödenmesi yahut eş değeı bir taşınmaz ile tfampa edilmesi ya da diğer uzlaşma
Yollannın (Plan tadilatı yapılması) uygulanması konu|arında Belediyemiz ile uzlaşma talep edilmesi
hususları, Belediye Meclisimizin 05.0l .2022 tarihli Ocak ayı toplantısının l 3 sayıh kararı ile
görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz giindem maddesini görüşmek iiz eıe 26.0l .2022 taıihinde toplanmıştır.

İlgi dilekçelelde belirlilen uzlaşma taleplerine ilişkin;
* Hukuk İŞleri Müdürlüğü'nnn 14.01.2022 tarih ve 83 sayılı yazısı ile bildirilen göruşüne

göre; İmar Planı tadilatı tekliflerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Meclisin Görev ve
Yetkileri" başlıklı l8. maddesinin (c) bendine göre; trampa tekliflerinin ise yine aynı maddenin (e)
bendine göre görüşüp karara bağlamaya Belediye Meclisi'nin yetkili olduğu;

AYrıca Danıştay'ın son yıllarda hukuki kamulaştırmasız el atma davalarında verdiği emsal
kararlaıda (Danıştay 6. Daire 20|5111406 Esas 20l612l83 Karar saylı kararında olduğu gibi)
uYuŞmazlık konusu alanlarda paıselasyon işlemi yapılmasının belediyelerin İmar Kanunu gereğince
görevlerini yerine getirmesi için yeterli olduğu ancak parselasyon işlemi yapılmaması halinde
tazminat koşullannın oluşabileceğinin belirtildiği;

Bu nedenlerle; Danrştay'ın emsal kararlan dikkate alınarak 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 6487 sayılı Yasanın 2l. maddesi ile değişik 6. maddesine istinaden muhtelif kamu alanı
hissedar malikleri tarafindan uzlaşma talepleri kapsamında talep ettikleri plan tadilatı ve trampa
tekliflerinin 5393 sayıh Belediye kanununun l8. maddesinin (c) ve (e) bendine göre Belediye
Meclisince görüşülüp karara bağlanmasının hukuken uygun olacağı belirtilmiştir.

*Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 19.01.2022 tarih ve 97 yazısı ile bildirilen görüşi,ine

birlikte ilgili müdürlüklercegöre; Müdürlüklerinin herhangi bir görev yetkisi

T.C.
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konunun 5393 sayılı Belediye Kaııununun l8. ve 34. maddeleri hükümlerine uygun olarak
değerlendirilmesi gerektiği, kamulaştırma bedeli talep edilen taşınmaz ile ilgili olarak, Emlak ve
İstimlak Müdürlüğtinün bütçesinde kesinleşmiş mahkeme kararlarına istinaden ödenek ayrıldığı;
aYrıca kamulaŞtırma yapılacak olması halinde ha|en söz konusu taşınmazın bedelinin belirli
olmaması nedeni ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinde yeterli ödenek olup olmadığınrn
bilinemediği belirtilmiştir.

*Emlak ve İstimlAk Müdürlüğü'nün 18.01.2022 tarih ve 82 sayılı yazısı ile bildirilen
görüŞüne göre; ilgi (a), (b), (c) ve (d) uzlaşma dilekçelerinde kamulaştırma işleminin yapılması,
bedellerinin ödenmesi, hususlarında uzlaşma dilekçelerine konu parsellerin plan fonksiyonlanndaki
kullanım amaÇları nedeniyle kamulaştırma yetki ve sorumluluğu Belediyemizde bulunmaması
nedenleriyle uzlaşma taleplerinin uygun görülmediği belirtilmiştiı.

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'niin 25.01.2022 taih ve 140-347 sayılı yazısı ile bildirilen
göıüşiine göre;

İigi 1a; aiİetçeye konu Hurma Mahallesi l2l31 ada6 parsel; İık olarak l5.02.1995 tarih ve
90 saYılı BelediYemiz enciimen kararı ile % 35 düzenleme ortaklık payı kesintisi ile yapılan imar
uygulaması işlemi neticesinde kamu ortaklık paylarından İlçemiz Hurma l2l3 l ada l, 2 ve 3
pafselleI Arıtma Tesis Alanı olarak tesciI edilmiştir.

Daha sonra Hurma Mahallesi l2l 3 1 ada 2 ve 3 numaralı imar parsellerinde ikinci kez
diizenleme ortaklık payı kesilmeden yapılan imar uygulaması işlemi neticesinde Hurma Mahallesi
1213l ada 4 ve 5 parseller tescil edilmiştir.

Son olarak Hurma mahallesi 12131 ada l, 4 ve 5 numaralı imar parsellerinde üçüncü kez
diizenleme ortaklık Payı kesilmeden yapılan imar uygulaması işlemi ile Hurma Mahallesi l213l
ada 6 parsel tescil edilmiştir.

Ancak Hurma Mahallesi 1213l ada 1,2 ve 3 parsellerin tescilini sağlayan imar uygulaması
iŞlemi Antalya 2. idare Mahkem esinin B,2020/473 Esas, K,2021l1 l60 sayılı mahkeme karan ile
iptal edilmiştir.Bu nedenle uzlaşmaya konu edilemeyeceği değerlendirilmektedir.

iıgi 6; alıetçeye konu Hurma Mahallesi 9178 ada2 paısel Açık Spor Tesis Alanı olarak
planlı kısımda "spor ve oyun ihtiyacı karşılanmak, spor faaliyetleri yapılmak üzere imar planı
kararı ile kent, bölge veya seınt ölçeğinde ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda
açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta,
pa§tane, Çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yer alabilir. Bu alanlarda, l/1000
ötçekli uygulama imar planına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise, E=0.03
Yençok=4.50 m. olarak uygulama yapılır. Yaklaşma mesafeleri ise yollardan ve komşu
Parsellerden en az 5 m olarak uygulanır. " şeklinde belirtilmekte olup; uzlaşma talebine konu
Parselde maliklerinin talebi iizerine tasamıf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce planlı
Alanlar İmar yönetmeliği'nin 6l. maddesine göre yapı rüsatı verilebilecektir.

İıgi 1c; diıekçeye konu Mollayusuf Mahallesi 20292 ada 1 parsel Rekreasyon Alanı olarak
PlanJı kısımda "İmar planı ile belir|enmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin
veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandrrma ve bitkilendirme için
Yeterli derinlikte toPrak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz
ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, bir katı Yençok=4,50. m.'yi ve taban alanı katsayısı
topıamda 0,03'ü geçmemek sökütüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyta; açık çay
bahÇesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi
tesislerin YaPilabildiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının

en az 5 mllik çekme
kaı,ışılandığı alanlardır. Bu alanlarda yollardan ve komşu
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mesafesİ uygulanır. Ancak Belediyesince hazırlanacak projelerde çekme mesafesi, bloklar
arası mesafe vb. mesafe şartlan aranmaz." şeklinde belirtilmekte olup; uzlaşma talebine konu

Parselde maliklerinin talebi üzerine tasam.ıf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planlı
Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 6l . maddesine göre yapı ruhsatı verilebilecektir.

ilgi (d) dilekçeye konu Arapsuyu Mahallesi 7649 ada 1 paısel Kültürel Tesis Alanl
(Kütüphane) olarak planlı kısrmda "Toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hümet vermek
üzere kütüphane, sergi salonu, ınüze, sinema ve tiyatro, opera, sanat galerisi, konser,
konferans, kongre salonları, halk eğitim merkezi gibi kullanımlıra ayrılan kamuya veya özel
Şahrslara ait tesislerin tek başına veya birkaçının bir arada yapılabitdiği alanlardır. Bu
alanlarda; 1/l000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise,
E=0.50 Yençok=4 kıt, yapı yıklaşma mesafeleri ise yollardan ve komşu parsellerden en az 5
m olarak uygulanır. " şeklinde belirtilmekte olup; uzlaşma talebine konu parselde maliklerinin
talebi i,izerine tasamıf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planlı Alanlar imar
Yönetmeliği'nin 61. maddesine göre yapl ruhsaü verilebilecektir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26. maddesinde;

(1) İmar Planı Değişikliği; plan ana kararlannı, sürekliliğini, büttinlüğünü, sosyal ve teknik
altYaPı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı arnaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) İmar planlannda sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileşlirilmesi esastır.
Yiiri,irlükteki imar planlannda öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlannı düşüren plan
değişikliği y apı|amaz.

(3) İmar Planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alaıılarının kaldınlması, küçültülmesi
veYa Yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz. Zorunlu
hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

'İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi
gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşlann görüşü alınür.

' İmar Planına yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanJarının ve kamuya ait sosyal ve
kültiirel tesis alanlannın kaldırılabilmesi veya küçültülebilmesi ancak bu lesislerin hitap ettiği
hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın alrılması suretiyle yapılabilir, Eşdeğer alanın
aYrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde,
mevcut plandaki lıizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya
eriŞim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması
zorunludur" şeklinde belirtilmektedir.

Bu kapsamda, kamusal kullanıma ayrılmış bulunan uzlaşma ditekçelerine konu
taŞınmazlann başka bİr arazİ kullanımına dönüştürülmesi yönündeki imar planı değişikliği talepleri,
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesindeki hususlar çerçevesinde irdelendiğinde:

' Donatı alanlannın kaldırılması ile bölgedeki sosyal ve teknik altyapı dengesinin bozulacağı
ve ilgili yönetmelikte belirtilen donatı alanı standartlarlnln altına düşüleceği.

' YüzölÇiirnü ve konum özellikleri korunmak suretiyle eşdeğer bir alan ayrılmasının bölgenin
Planlama ve uygulama sürecinin tamamlanarak büyük ölçüde yapılaşmış olması sebebiyle mümkün
olamayacağı degerlendirilmektedir.
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İlgi uzlaşma dilekçelerinde müvekkillere ait taşınmazlarda imar planı değişikliği yapılarak
konut alanına çevrilmesi taleplerinin mevcut mevzuat çerçevesinde irdelendiğinde belirtilen
koşulları sağlamadığı-uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

Komisyonumuzca bahse konu uzlaşma taleplerinin müdürlüklerden gelen görüşler

çerçevesinde incelerımesi sonucunda;

Danrştay'ın son yıllarda hukuki kamulaştırmaslz el atma davalarında verdiği emsal
kararlarda (Danıştay 6. Daire F,,20|5l|1406 K,20|6l2183 karannda olduğu gibi) uyuşmazlık
konusu alanlarda parselasyon işlemi yapılmasınrn belediyelerin İmar Kanunu gereğince görevlerini

Yerine getirmesi için yeterli olduğu ancak parselasyon işlemi yapılmaması halinde tazminat
koşullannın oluşabileceğinin belirtildiği, uzlaşma başıurulanna konu taşınmazlar parselasyon
işleminin Belediye tarafındarı yapılmış olması sebebiyle tazminat koşullannın oluşmadığı,

İlgi uzlaşma dilekçelerinde müvekkillere ait taşınmazlarda imar planı değişikliği yapılarak
konut alanına çevıilmesi taleplerinin mevcut mevzuat çerçevesinde irdelendiğinde belirtilen
koşullan sağlamadığı-uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

İlgi uzlaşma dilekçelerine konu parsellerin kamulaştırma işleminin yapılması, bedellerinin
ödenmesi hususlarında uzlaşma dilekçelerine konu parsellerin plan fonksiyonlanndaki kullanım
amaÇlan nedeniyle kamulaştırma yetki ve sorumluluğunun Belediyemizde bulunmaması nedeniyle
uygun görülmediği değerlendirilmekledir.

Uzlaşma taleplerine konu parsellerde maliklerinin talebi üzerine tasamıf hakkı
kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planh Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 61. maddesine göre
yapl ruhsatı verilmesi mtimkün olacağı için uzlaşma taleplerinin uygun olmadığı
değerlendirilmektedir.

ilgi uzlaşma dilekçeleriyle yapılan tiim uzlaşma başvurularının üukanda açıklanan
gerekçelerden dolayı reddine karar verilmiş olup iş bu komisyon raponınun imza altına alınmasına
ve Meclisimizin takdirine sunu|masına karar verilmiştir.

Durali KOLPAK
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Ayhan Adnan ABAY

Mustafa ÇOLAK
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T.C.
KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

roNv{ırı
Taih:26.01.2022

Komisyona Sevk
Edilen Mecüs

kararının

Karar
Tarüi 05.01.2022

Karar No 13

Müdürlüğü Imar ve Şehircilik Müdürlüğü

özü

ilgi evrak kayıt numaıalı ail"tç.İ
şahıslar adına kaytlı bulunan taşınmazlann imar plaır değişikliği yapılarak konut veya
ticari alana çevrilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6.
maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi
ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilah yapılması) uygulanması konuiannda
Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmesi.

özel

iıgi : (a) 30.11.2021 taih ve 14662 ewak kayıt numaralı dilekçe.
(b) |5.12.202l tarih ve 15287 evrak kayıt numaralı dilekçe.
(c) 16.12.2021 tarih ve l5381 evrak kayıt numaralı dilekçe.
(d) 20.12.2021 tarih ve l5445 ewak kayıt numaralı dilekçe.

ilgi ewak kayıt numarah dilekçeler 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar
adına kaytlı bulunan laşınm azlann imu plan değişikliği yapılarak konut veya ticari alana
çewilmesi, piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince
nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma
Yollarının (Plan tadilat! yapılması) uygulanması konulannda Belediyemiz ile uzlaşma taİep edilmesi
hususlan, BelediYe Mec|isimizin 05.01.2022 tarihli Ocak ayı toplantrsının 13 sayılı karan ile
görüşülmek tizere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz gündem maddesini görüşmek üz ere 26.0l .2022 tarihinde toplanmıştır.

İlgi dilekçelerde belirtilen uzlaşma taleplerine ilişkin;
* Hukuk İŞleri Müdürlüğü'ntin 14.01.2022 tarih ve 83 sayılı yazısı ile bildirilen görüşüne

göre; İmar planı tadilatı tekliflerinin, 5393 sayıh Belediye Kanunu'nun ..Meclisin Görev ve
Yetkileri" baŞlıklı t 8. maddesinin (c) bendine göre; trarnpa tekliflerinin ise yine aynı maddenin (e)
bendine göre görüşüp karara bağlamaya Belediye Meclisi'nin yetkili olduğu;

AYrıca DanıŞtay'ın son yıllaıda hukuki kamulaştırmastz el atma davalarında verdiği emsal
kararlarda (Danıştay 6. Daire 2015/11406 Esas 2016/2183 Karar sayılı karannda olduğu gibi)
uYuŞmazlık konusu alanlarda parselasyon işlemi yaprlmasının belediyelerin imar Kanunu gereğince
görevlerini yerine getirmesi için yeterli olduğu ancak parselasyon işlemi yapılmaması halinde
tazminat koşullannın oluşabileceğinin belirtildiği;

Bu nedenlerle; Danıştay'ın emsal kararlan dikkate alınarak 2942 sayılı Kamulaşhrma
Kanununun 6487 sayılı Yasanın 2l. maddesi ile değişik 6. maddesine istinaden muhtelifkamu alanı
hissedar malikleri taraflndan uzlaşma kapsamında talep ettikleri plan tadilatı ve trampa

18. maddesinin (c) ve (e) bendine göre Belediyetekliflerinin 5393 sayıh Belediye
Meclisince görüşülüp karara hukuken uygun olacağı belirtilmiştir.

*Mali Hizmetler Müdürlüğy'nün lg.o1.2022 tarih ve 97 sayılı yazısı ile bildirilen görüşiine
görev yetkisi bulunmamakla birlikte ilgili müdürlfüIercegore; Müdürlüklerinin
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konunun 5393 sayıh Belediye Kanununun 18. ve 34. maddeleri hiikümlerine uygun olarak
değeılendirilmesi gerektiği, kamulaştırma bedeli talep edilen taşınmaz ile ilğli olarak, Emlak ve
İstimlak Müdürlüğiinün bütçesinde kesinleşmiş mahkeme kararlarına istinaden ödenek ayrıldığı;
ayrıca kamulaştırma yapılacak olması halinde halen söz konusu taşınmazın bedelinin belirli
olmaması nedeni ile Emlak ve İstimlak Müdülüğü bütçesinde yeterli ödenek olup olmadığının
bilinemediği belirtilmiştir.

*Emlak ve İstimlAk Müdiirlüğü'nün 18.01.2022 tarih ve 82 sayılı yazısı ile bildirilen
görüşüne göre; ilgi (a), (b), (c) ve (d) uzlaşma dilekçelerinde kamulaştırma işleminin yapılması,
bedellerinin ödenmesi, hususlannda uzlaşma dilekçelerine konu parsellerin plan fonksiyonlanndaki
kullanım amaçları nedeniyle kamulaştırma yetki ve sorumluluğu Belediyemizde bulunmaması
nedenleriyle uzlaşma taleplerinin uygun görülmediği belirtilmiştir.

*İmar ve Şehiıcilik Müdi,irlüğü'niin 25.0|.2022 taih ve 140-347 sayılı yazısı ile bildirilen
görüşiine göre;

İıgi 1a) diıekçeye konu Hurma Mahallesi 1213| ada6 paısel; İlk oıarak l5.02.1995 tarih ve
90 saYılı Belediyemiz encümen kararı ile % 35 di.izenleme ortaklık payı kesintisi ile yapılan imar
uygulaması işlemi neticesinde kamu ortaklık paylanndan İlçemiz Hurma l2l3l ada 1,2 ve 3
parseller Arıtma Tesis Alanı olarak tescil edilmiştir.

Daha sorııa Hurma Mahallesi l213l ada 2 ve 3 numaralı imar parsellerinde ikinci kez
düzenleme ortaklık payı kesilmeden yapılan imar uygulaması işlemi neticesinde Hurma Mahallesi
|2131 ada 4 ve 5 parseller tescil edilmiştiı.

Son olarak Hurma mahallesi 12l3l ada l, 4 ve 5 numaıalı imar parsellerinde üçüncü kez
diizenleme ortaklık payı kesilmeden yapılan imar uygulaması işlemi ile Hurma Mahallesi l2l3l
ada 6 parsel tescil edilmiştir.

Ancak Hurma Mahallesi 12l3l ada 1,2 ve 3 parsellerin tescilini sağlayan imar uygu|aması
iŞlemi Antalya 2. İdare Mahkem esinin E,2020/4'73 Esas, K,202ll1 l60 sayılı mahkeme karan ile
iptal edilmişıir.Bu nedenle uzlaşmaya konu edilemeyeceği değerlendirilmektedir.

İıgi (b) aiıetçeye konu Hurma Mahatlesi 9178 ada2 pprsel Açlk Spor Tesis Alanl olarak
Planlı kısımda "SPor ve oyun ihtiyacı karşılanmak, spor faaliyetleri yapıImak üzere imar planı
kararı ile kent, bölge veya semt ölçeğinde ayrılın ıçık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda
açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta,
Pastane, Çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yer alabilir. Bu alanlarda, l/1000
ölçekli uygulama İmar planrna göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise, E=0.03
Yençok=4.50 m. olarak uygulama yapılır. Yaklaşma mesafeleri ise yollardan ve komşu
Parsellerden en az 5 m olarak uygulanrr. " şeklinde belirtilmekte olup; uzlaşma talebine konu
Parselde maliklerinin talebi üzerine tasam-ıf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce planlı
Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilebilecektir.

İlgi 1c; ailekçeye konu Mollayusuf Mahallesi 20292 ada 1 parsel Rekreasyon Alanı olarak
Planlı kısımda "İmar planr ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin
veYa tesviye edilrniş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için
Yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz
ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, bir katı Yençok:4,50. m.'yi ve taban alanı katsayısı
toplamda 0,03'ü geçmemek sökülüp takılabitir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay
bahçesi, büfe, muhtarlık, kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi

yaşayanlarrn yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının
ve komşu parsellerden en az 5 m'lik çekme

tesislerin yapılabildiği,
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mesafe§i uYgulanır. Ancak Belediyesince hazırlanacak projelerde çekme mesafesi, bloklar
arası mesafe vb. mesafe şartları aranmaz." şekJinde belirtilmekte olup; uzlaşma talebine konu
Parselde maliklerinin talebi üzerine tasanuf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planlı
Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilebilecektir.

iıgi 1a; aiıeı<çeye konu Arapsulıı Mahallesi 7 649 ada l parsel Kültürel Tesis Alanı
(KütüPhane) olarak planlı kısımda "Toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek
üzere kütüphane, sergi salonu, ınüze, sinema ve tiyıtro, opera, sanat gılerisi, konser,
konferans, kongre salonları, halk eğitim merkezi gibi kullanrmlara ayrılan kamuya veya özel
Şahıslara ait tesislerin tek başına veya birkaçının bir arada yapıtabildiği alanlardır. Bu
alanlarda; 1/l000 ötçekli Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise,
E=0.50 Yençok=4 kat, yapı yaklaşma mesafeleri ise yollardan ve komşu parsellerden en az 5
m olarak uYgulanır. " şeklinde belirtilmekte olup; uzlaşma talebine konu parselde malik]erinin
talebi üzerine tasamıf hakir kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği'nin 6l. maddesine göre yapı rüsatı verilebilecektir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin imar Planı Değişiklikleri başlıktı 26. maddesinde;

(l) İmar Planı Değişikliği; plan ana kararlannı, siirekliliğini, bütünlüğiinü, sosyal ve teknik
altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) İmar Planlannda sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır.
Yürürliüteki imar Planlannda öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan
değişikliği y apı|amaz.

(3) İmar Planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldınlması, küçültülmesi
veYa Yerinin değiŞtirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz. Zorunlu
hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

' İmar Planlndaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi
gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır.

' İmar Planına Yer alan yol hariç sosyal ve leknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve
kültürel tesis alanlaıının kaldırılabilmesi veya küçültülebilmesi ancak bu lesislerin hitap ettiği
hizmet etki alanı iÇinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın
aYrılmasında YüzölÇümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirİlmesinde,
mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya
eriŞim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması
zorunludur" şeklinde belirtilmektedir.

Bu kapsamda, kamusal kullanıma ayrılmış bulunan uzlaşma dilekçelerine konu



İlgi uzlaşma dilekçelerinde müvekkilleıe ait taşınmazlarda imar planı değişiktiği yapılarak
konut alanına çevrilmesi taleplerinin mevcut mevzuat çerçevesinde irdelendiğinde belirtilen
koşulları sağlamadığı-uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

Komisyonumuzca büse konu uzlaşma taleplerinin müdürliiklerden gelen görüşler
çerçevesinde incelenmesi sonucunda;

DanıŞtaY'ın son yıllarda hukuki kamulaştrrmasız el atma davalarında verdiği emsal
kararlarda (Danıştay 6. Daire E,2015l11406 K,2ol6/2183 karannda olduğu gibi) uyuşmazhk
konusu alanlarda paıselasyon işlemi yapılmasının belediyelerin İmar Kanunu gereğince görevlerini
Yerine getirmesi için yeterli olduğu ancak parselasyon işlemi yapılmaması halinde tazminat
koŞullarırun oluşabileceğinin belirtildiği, uzlaşma başvurulanna konu taşınmazlar parselasyon
işleminin Belediye tarafindan yapılmış olması sebebiyle tazminat koşullannın oluşmadığı,

İlgi uzlaŞma dilekçeleıinde müvekkillere ait taşınmazlarda imar planı değişikliği yapılarak
konut alaıına çevrilmesi taleplerinin mevcut mevzuat çerçevesinde irdelendiğinde belirtilen
koşullan sağlamadığı-uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

İlgi uzlaŞma dilekçelerine konu parsellerin kamulaşhrma işleminin yapılması, bedellerinin
ödenmesi hususlarında uzlaşma dilekçelerine konu parsellerin plan fonksiyonlarındaki kullanım
amaÇlan nedeniyle kamulaştırma yetki ve sorumluluğunun Belediyemizde bulunmaması nedeniyle
uygun görülmediği değerlendirilmektedir.

UzlaŞma talePlerine konu parselierde maliklerinin talebi iizerine tasam.ıf hakkı
kısıtlanmayacak şekilde Belediyemizce Planlı Alanlar İmaı Yönetmeliği'nin 6l. maddesine göre
yap| ruhsatı verilmesi mi,imktin olacağı için uzlaşma taleplerinin uygun olmadığı
değerlendirilrnektedir.

ılgi uzlaşma dilekçeleriyle yapılan tiim uzlaşma başwrulannın yukartda açıklanan
gerekÇelerden dolaYı reddine karar verilmiş olup iş bu komisyon raporunun imza altına alınmasına
ve Meclisimizin takdirine sunulmasına karaı verilmiştir.
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