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                                                                                                   süresi içerisinde yapılan itirazların  
                                                                                                   değerlendirilmesi. 
 
                                                                                                                                                                                                     

Manavgat Belediye Meclisi; 03.07.2018 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis toplantı 
salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, 
Hasan ŞEKERLİSOY, Bülent ÖZGÜVEN, Aydın ÖZ, Ayşe ÇETİN ÖNAL, Nilsu Müzeyyen 
CENGİZLER GÜNDÜZ, Mustafa YAPIR, Füsun YILMAZ, Abdullah ÖNEL, Osman 
SARIKAYA, Ali COŞKUN, Mehmet Hakan SÜRAL, Hüseyin EROL, Mustafa Erkan ERSOY, 
Cenk Halil BAYAZ, Ömer ŞAHİN, Ahmet GÜVEN, Ahmet ALP, Salih DELİKKULAK, İbrahim 
ŞAŞMAZ, Cemil YİĞİT, Demir DURAR, Selçuk SENİRLİ, Ünsal ÇİVİLER, Hadiye İNCİ, Hasan 
ÇETİN ve Gökhan KOCABAŞ’ın iştirakiyle 1. Birleşimin 1. Oturum toplantısına başlandı. 

 
 Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı konunun Antalya, Taşağıl 
Mahallesi Sınırları içerisinde İlave+Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'na askı süresi 
içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi olduğunu bildirdi.  
  
  Meclis Başkanı, Meclis Üyelerine İmar Komisyonu Raporunu okutayım mı diye sordu. 
Meclis üyeleri okutulmuş kabul edelim dedi.  
  
 İmar Komisyonu Raporu: 04.06.2018 tarihli Belediye Meclisi Toplantısı'nda görüşülerek 
İmar Komisyonu'na havale edilen Antalya, Taşağıl Mahallesi Sınırları İçerisindeki İlave+Revizyon 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notları Revizyonu'na askı süresi içerisinde yapılan 32  
adet itiraz Komisyonumuzca incelenmiştir. 
 
  1) Türkiye Diyanet Vakfı Manavgat İlçe Müftülüğü'nün  dilekçesinde 187 ada 1 no.lu ve 
188 ada 4 no.lu parsellerin "Konut Alanı" kullanımında kaldığından bahisle "Ticaret Alanı"na 
dönüştürülerek düzeltilmesine yönelik itirazın, imar uygulaması sonucunda mülkiyeti 
kesinleştiğinden dolayı taşınmazların birleştirme imkânının olmadığı, planda parsellerin bulunduğu 
yol güzergahında ticaret kullanımı öngörülmediğinden itirazın uygun olmadığı, 
 
  2) İrfan ÇET İN ile Mustafa ÇETİN'in dilekçesinde 315 ada 4, 5, 6, 7 no.lu taşınmazların 
imar planında "Konut Alanı" kullanım kararının "Konut Altı Ticaret" kullanım kararına 
dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın, bahse konu alanda mülga Taşağıl Belediye'sinin 
04.03.2010 tarih ve 2009/8 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı'nın bulunduğu, bu plana göre uygulama yapılarak parselasyonun kesinleştiği tespit edilmiş 
olup, itirazın kabul edilerek revizyon öncesinde olduğu gibi 315 no.lu imar adasının tamamının 
"TİCK-1" olarak düzenlenmesinin yapılmasının uygun olduğu, 
 
  3) Ahmet SÖNMEZ'in dilekçesinde 567 ada 12 parsel çevresinin imar planının 
bulunduğundan bahisle planlama alanına dahil edilmesi ve "Ticaret-2" kullanımında planlanmasına 
ili şkin itirazın, söz konusu taşınmazın "Taşağıl Mahallesi İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı" 
onama sınırı dışında yer aldığından itiraz kapsamında bir değerlendirme yapılamayacağı, 
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  4) Ahmet YILDIRIM, Halim İlker ÇEV İK, Durmu ş Ali HO ŞAF, Mehmet REHBER, 
Ahmet ATÇI, Hidayet KARACA, Kemal ERDO ĞAN, Yalçın ZOR'un yapmış oldukları 
itirazların kabul edilerek, plan notlarının, 
 

"Genel Hükümler" başlıklı bölümüne;  

"Planda veya plan notlarında arka bahçesi belirtilmemiş alanlarda en az arka bahçe mesafesi; 3 katlı 
binalarda 4.75 m, 4 katlı binalarda 6.25 metredir. Bu durumda bodrum katlar kat adedine dahil 
değildir. Arka bahçelerde ilgili mevzuata uygun çıkma yapılabilir"  
şeklinde plan notu ilave edilmesinin uygun olduğu, 
 
  5) Ayşe Betül SARIKAYA, Hakan TAN, Şakir OKUTAN, Halis TAN, Ça ğrı ACAR, 
Raziye TOPAÇOĞLU, Serap REHBER, Yalçın ZOR, Merve ÖZER, Ahmet YILDIRIM'ın 
yapmış oldukları itirazın kabul edilerek, plan notlarının, 
 
"Genel Hükümler" başlıklı bölümüne;  
"Temel vizesi yapılmış ya da yapılmamış olsun inşasına başlanmış  yapılarda ilk ruhsat alındığı 
tarihteki ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bir parselde ruhsata esas birden fazla blok var ise, 
inşasına başlanmış blok veya bloklar olması halinde de bu hükümlere uyulur. Talep edilmesi 
halinde bu kapsamda tadilat veya ilave ruhsat düzenlenebilir"  
şeklinde plan notu ilave edilmesinin uygun olduğu, 
 
  6) Emine YILMAZ ile Ahmet ÖZEN'in dilekçesinde 520 ada 27 parselin çevresinin imar 
uygulaması yapıldığından dolayı zayiatın % 48 hesaplandığından bahisle revizyon plandaki park 
alanının başka bir yere taşınması ve genel zayiatın % 35 olarak düzenlenmesine ili şkin yapılan 
itirazın, uygulama aşamasında değerlendirilecek bir husus olduğu, planlama alanında 3194 sayılı 
Kanun'un 18. maddesi kapsamında uygulama yapılacağından yapılan itirazın uygun olmadığı, 
 
  7) Mustafa GÜNAL'ın dilekçesinde 563 ada 33 parselin çevresinde uygulamanın 
tamamlanmış olmasından dolayı mağdur olunacağından bahisle uygulama işlemi de dikkate 
alınarak Park alanının küçültülmesine ilişkin itirazın, uygulama aşamasında değerlendirilecek bir 
husus olduğu, planlama alanında 3194 sayılı Kanun'un 18. maddesi kapsamında uygulama 
yapılacağından yapılan itirazın uygun olmadığı, 
 
  8) Ali YILMAZ vekili A. Fatih ŞİRİN'in dilekçesinde eski 515 ada 339 ve 340 parselin 
revizyon öncesinde 15 uygulaması ile terklerinin yapılarak tescil olduğundan bahisle askıdaki 
kullanımların tescilli tapulara göre değiştirilmesi itirazının kısmen kabul edilerek, yapılan imar 
uygulaması sonucu mülkiyet sınırları kesinleştiğinden, mevcut mülkiyet sınırları dikkate alınarak 
planda gerekli düzenlemelerin yapılması, 641 ada 6 parselin doğusunda, 4 ile 5 parsellerin 
güneyinde yer alan taşınmazın "İbadet Alanları (Cami Alanı)" ve yapılan uygulamada kamuya terk 
edilen alanın (640 ada 5 parselin doğusunda kalan alan) "Park Alanı" olarak düzenlenmesinin 
uygun olduğu,  
 
  9) Mustafa PALA'ın dilekçesinde 348 ada 129 parselin gayri resmi ifraz yapıldığından 
dolayı kullanımlarının dikkate alınarak Park alanının kaldırılmasına yönelik itirazın uygulama 
aşamasında değerlendirilecek bir husus olduğu, planlama alanında 3194 sayılı Kanun'un 18. 
maddesi kapsamında uygulama yapılacağından itirazın uygun olmadığı, 
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  10) Saadet SERİN, Ramazan ŞEN, Sebehat YAMAN, Hatice ÜNAL, Muazzez 
MUTLU'nun dilekçesinde 520 ada 47 ve 49 parsellere yönelik itirazın kısmen uygun olduğu, bu 
kapsamda planda söz konusu parsellerden geçecek şekilde öngörülen 20 metrelik yolun 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı'na girmeyecek şekilde daha önceki güzergahına geri getirilmesi, sit alanı 
içerisinde kalan kısımlarda hazırlanacak koruma amaçlı imar planı kapsamında yapılacak 
düzenlemelerin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca değerlendirilmesi, yolun 
güzergahında yapılacak olan değişiklik sonucu sit alanı dışında kalan kısımlara ilişkin plandaki 
ticaret+konut alanı yapı adaları, yol ve park alanlarında yeniden düzenleme yapılmasının uygun 
olduğu, 
 
  11) Osman ŞEN, Rasim ŞEN, Ayfer KARADA Ğ'ın dilekçesinde 520 ada 47 ve 49 
parsellere yönelik yapılan itirazın kısmen uygun olduğu, bu kapsamda 20 metrelik yolun 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı'na girmeyecek şekilde daha önceki güzergahına geri getirilmesi, sit alanı 
içerisinde kalan kısımlarda hazırlanacak koruma amaçlı imar planı kapsamında yapılacak 
düzenlemelerin Antalya Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Bölge Müdürlüğü'nce 
değerlendirilmesi, yolun güzergahında yapılacak olan değişiklik sonucu sit alanı dışında kalan 
kısımlara ilişkin plandaki ticaret+konut alanı yapı adaları, yol ve park alanlarında yeniden 
düzenleme yapılmasının uygun olduğu, 
 
  12) Mehmet POYRAZ'ın dilekçesinde 520 ada 24 parselin önceki imar planında bir 
kısmının Konut ve bir kısmının Park alanı iken öneri planda İlkokul Alanı olduğu, çevresinin 
parselasyonunun büyük ölçüde tamamlanmış olduğundan bahisle hakkının korunması taşınmazın 
bir kısmının yeniden konut alanına dönüştürülmesi ve kendi taşınmazından yer alabilecek şekilde 
düzenleme yapılmasına yönelik itirazın, uygulama aşamasında değerlendirilecek bir husus olduğu, 
planlama alanında 3194 sayılı Kanun'un 18. maddesi kapsamında uygulama yapılacağından yapılan 
itirazın uygun olmadığı, 
 
  13) Hamza ATALAY'ın dilekçesinde 537 ada 27 parselin yerleşimden kopuk, arazi 
yapısının ve ulaşım imkanlarının Lise Alanı kullanımına uygun olmadığı, planlandığı tarihten bu 
zamana kadar geçen süreçte söz konusu alanda okul alanı yatırımının gerçekleştirilmediği, 
taşınmazının bu kullanıma yönelik herhangi bir bağış veya şerh olmadığı, tapu kaydında taşınmazın 
niteliğinin zeytinlik olduğundan bahisle Lise Alanı kullanımının Tarım Alanı olarak 
değiştirilmesine yönelik itirazına ilişkin söz konusu alanda "Eğitim Alanı" yatırımı yapılıp 
yapılmayacağı, kaldırılmasında herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunda İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü'ne görüş sorulması ve itirazın alınacak kurum görüşü kapsamında 
değerlendirilmesi,   
 
  14) Ümmühani CAN'ın dilekçesinde 567 ada 54 parselin büyük kısmının Ticaret Alanı 
olarak, anayol cephesinin bir kısmı park alanı olarak ayrıldığı, parselin "Soğuk Hava Deposu ve 
Paketleme Tesisi" olarak kullanmak istediğinden bahisle imar planında gerekli değişikli ğin 
yapılması ve anayol cephesinin mümkün olduğunca daraltılmamasına yönelik itirazına ilişkin 
planlama alanının ve çevresinin kırsal nitelikli bir yapıda olduğu, bölgede üretilen tarımsal 
ürünlerin depolanması ve paketlenmesine yönelik tesislere ihtiyaç bulunduğu, bölgede bu amaçla 
başka taleplerin de bulunduğu, bu kapsamda talebin kısmen uygun görülerek plan bütününde D-400 
Karayolu'na cephesi bulunan ve uygulama imar planında "Ticaret Alanı" kullanımında planlanmış 
alanların "Tİ (Toplu İş Yeri)" olarak değiştirilmesi ve bu doğrultuda plan, plan lejantı ve plan 
notlarında gerekli düzenlemelerin yapılmasının uygun olduğu, 
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  15) İsmail DİLEK'in dilekçesinde 520 ada 53 parselin içerisinde yapı kullanma izin 
belgesi, inşaat ruhsatı bulunan iş yeri ve bina bulunduğundan, söz konusu yapıların korunmayarak 
yolda bırakılmasına bağlı olarak zarar göreceğinden bahisle imar planının tekrar düzenlenmesine 
yönelik itirazın kısmen uygun olduğu, bu kapsamda 20 metrelik yolun 1. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı'na girmeyecek şekilde daha önceki güzergahına geri getirilmesi, sit alanı içerisinde kalan 
kısımlarda hazırlanacak koruma amaçlı imar planı kapsamında yapılacak düzenlemelerin Antalya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca değerlendirilmesi, yolun güzergahında yapılacak olan 
değişiklik sonucu sit alanı dışında kalan kısımlara ilişkin plandaki ticaret+konut alanı yapı adaları, 
yol ve park alanlarında yeniden düzenleme yapılmasının uygun olduğu, 
 
  16) Ali DİLEK'in dilekçesinde 520 ada 53 parselin içerisinde oğlu İsmail DİLEK'e ait 
ruhsatlı iş yeri ve binanın korunmayarak yol konulduğundan imar planının tekrar düzenlenmesine 
yönelik itirazın kısmen uygun olduğu, bu kapsamda 20 metrelik yolun 1. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı'na girmeyecek şekilde daha önceki güzergahına geri getirilmesi, sit alanı içerisinde kalan 
kısımlarda hazırlanacak koruma amaçlı imar planı kapsamında yapılacak düzenlemelerin Antalya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca değerlendirilmesi, yolun güzergahında yapılacak olan 
değişiklik sonucu sit alanı dışında kalan kısımlara ilişkin plandaki ticaret+konut alanı yapı adaları, 
yol ve park alanlarında yeniden düzenleme yapılmasının uygun olduğu görüşüne varılmıştır. 
 
 Meclis Başkanı, konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 
 
 Meclis Başkanı, gündem maddesini İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oylamaya 
sundu. 
 
 Yapılan oylama sonunda; Antalya, Taşağıl Mahallesi Sınırları içerisinde İlave+Revizyon 
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'na askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi 
konusunun Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile 
karar verildi. 
 
 
Meclis Başkanı                                                                     Meclis Katipleri 
 
Şükrü SÖZEN                                       Ayşe ÇETİN ÖNAL                      Füsun YILMAZ 
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