
KURUM İTİRAZ NO
MÜKERRER 

KODU
TARİH KAYIT NO İTİRAZ SAHİBİ MAHALLE ADA PARSEL İTİRAZIN KONUSU İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEĞERLENDİRMESİ KOMİSYON KARARI SONUÇ

MBB 1 02.06.2021 4326 Dalaman Belediyesi Hürriyet 62 11
Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı olarak 
düzenlenmesi.

İl Sağlık Müdürlüğünün 08.04.2021-866 sayılı görüş yazısında planlama alanında 
en az 20.000 m2 büyüklükte sağlık tesisi alanı ayrılması koşuluyla taşınmazın 
belediye hizmet alanına dönüştürülmesi uygun görüldüğünden imar mevzuatında 
belirlenen altyapı standartlarını düşürmeyecek ve hizmet yarıçapını karşılayacak 
şekilde uygun büyüklükteki kısmının belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesi 
uygun olacaktır.

Altyapı standartları ve ilgili kurum görüşü doğrultusunda talep uygun 
bulunmuştur. KABUL

MBB 2 2/A 04.06.2021 63628 Fatma İLHAN Hürriyet 57 4 Mahkeme kararı ve onaylı uygulama imar planına göre korunması.

Askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonunda asgari altyapı standartlarının 
karşılanması amacıyla eğitim ve otopark alanı planlanmış olup bu plana yönelik 
ilk itiraz kapsamında Ortaca Sulh Mahkemesinin E: 2015/260, K: 2019/334 sayılı 
kararı ile ortaklığın ifrazen aynen taksim suretiyle giderilmesine karar verildiği 
ancak web tapu sistemi üzerinden yapılan sorgulamada karar sonucu oluşan 
mülkiyetin tapuya tescil edilmediği tespit edilmiş ve ilk itiraz nazım imar planı 
konusu olmadığından uygun bulunmamıştır. Bu kez ilk askı sürecinin ardından 
ikinci kez askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonuna yönelik itiraz 
yinelenerek mahkemenin 30.09.2019 tarihli kesinleşme şerhi ile 01.04.2021 
tarihinde tapuya tescil edildiği belirtilmiş olup güncel mülkiyet durumuna göre 
uygulama imar planı aşamasında uygulama etapları belirlenerek 18’inci maddeye 
göre uygulama yapılacaktır.

Nazım İmar Planı konusu olmadığından talep uygun bulunmamış ancak üzerinde 
yapılaşma bulumayan taşınmazın meskun konut alanı olarak planlı kısmının 
gelişme konut alanı olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.

RED

MBB 3 3/A 04.06.2021 63441 Mehmet ŞAHİN Merkez 187 61 Taşınmazın tamamı okul alanında kaldığından yeniden düzenlenmesi.

Onaylanarak askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonuna yönelik ilk itiraz 
altyapı alanlarının dağılımı dikkate alınarak uygun bulunmamış ve ilk askı 
sürecinin ardından ikinci kez askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonunda bu 
nedenle bir değişiklik yapılmamış olup uygulama imar planı aşamasında 
uygulama etapları belirlenerek 18’inci maddeye göre uygulama yapılacaktır.

Altyapı alanlarının dağılımı dikkate alınarak talep uygun bulunmamıştır. RED

MBB 4 2/B 07.06.2021 63818 Av. Ali GENÇ (Banu 
BESLEK vekili) Hürriyet 57 4 Mahkeme kararı ve onaylı uygulama imar planına göre korunması.

Askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonunda asgari altyapı standartlarının 
karşılanması amacıyla eğitim ve otopark alanı planlanmış olup bu plana yönelik 
ilk itiraz kapsamında Ortaca Sulh Mahkemesinin E: 2015/260, K: 2019/334 sayılı 
kararı ile ortaklığın ifrazen aynen taksim suretiyle giderilmesine karar verildiği 
ancak web tapu sistemi üzerinden yapılan sorgulamada karar sonucu oluşan 
mülkiyetin tapuya tescil edilmediği tespit edilmiş ve ilk itiraz nazım imar planı 
konusu olmadığından uygun bulunmamıştır. Bu kez ilk askı sürecinin ardından 
ikinci kez askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonuna yönelik itiraz 
yinelenerek mahkemenin 30.09.2019 tarihli kesinleşme şerhi ile 01.04.2021 
tarihinde tapuya tescil edildiği belirtilmiş olup güncel mülkiyet durumuna göre 
uygulama imar planı aşamasında uygulama etapları belirlenerek 18’inci maddeye 
göre uygulama yapılacaktır.

Nazım İmar Planı konusu olmadığından talep uygun bulunmamış ancak üzerinde 
yapılaşma bulumayan taşınmazın meskun konut alanı olarak planlı kısmının 
gelişme konut alanı olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.

RED

MBB 5 07.06.2021 63773 Kubilay USLU Hürriyet 3257 1 3257 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz tarafından duvar ile çevrilerek işgal edilen 
bitişiğindeki yol ve park alanının kamusal alan olarak korunması.

Nazım imar planında imar adalarının brüt imar adası olarak düzenlendiği, bu imar 
adalarının içerisinde kalan yaya yolları ve küçük altyapı alanları plan hiyerarşisi 
ve ölçeği gereği gösterilmese de uygulama imar planında düzenlenebildiği dikkate 
alınarak bu aşamada fiili duruma yönelik ilçe belediyesine gerekli işlemlerin 
yapılması konusu bildirilmiş olup itirazın uygulama imar planı aşamasında 
değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Gerekli düzenlemeler uygulama imar planı revizyonu aşamasında 
değerlendirilecek olup Nazım İmar Planı konusu olmadığından talep uygun 
bulunmamıştır.

RED

DL 1 28.05.2021 5315 Mustafa KARAKURT, Afet 
ÜSTÜNER, Arife KORKUT Taşlıburun 122 9 Taşınmazın uygulama imar planında olduğu gibi plan onama sınırı içerisine 

alınması.

İlk askı sürecinin ardından ikinci kez askıya çıkarılan nazım imar planı 
revizyonunda ise 122 ada, 10 parselde kayıtlı komşu taşınmazın itirazının altyapı 
alanlarının plan bütününde yeniden değerlendirilmesi kapsamında kısmen uygun 
bulunması üzerine uygulama olanakları dikkate alınarak büyük bölümü plansız ve 
tarım arazisi niteliğindeki taşınmaz plan onama sınır dışında bırakılmıştır. Ancak 
itiraza konu taşınmazın bir kısmının 1997, 2014 ve 2017 tarihli nazım imar 
planlarında da planlı olduğu tespit edildiğinden itiraz öncesinde olduğu gibi 
düzenlenmesi uygun olacaktır.

Önceki plan kararları doğrultusunda ve yasal DOP oranı dikkate alınarak 
düzenleme yapılmasına karar verilmiş olup talep kısmen uygun bulunmuştur. KISMEN

DL 2 28.05.2021 5321

Durdu ŞAHİN, Mustafa 
DURAN, Bekir DURAN, 

Hafize YILDIRIM, Teslime 
MADENCİ

Taşlıburun 101 1
26 hissedarı bulunan taşınmazda hisse oranlarına göre oluşmuş fiili durumlar ve 
yapılaşmalar olduğundan bahisle eğitim alanının kaldırılarak önceki planlardaki 
gibi düzenlenmesi.

Onaylanarak askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonuna yönelik itirazlar 
doğrultusunda altyapı alanlarının plan bütününde yeniden irdelenmesi kapsamında 
eğitim tesis alanı düzenlenmiş olup uygulama imar planı aşamasında uygulama 
etapları belirlenerek 18’inci maddeye göre uygulama yapılacaktır.

Altyapı alanlarının dağılımı dikkate alınarak talep uygun bulunmamıştır. RED

1450 Tamamı park alanı olarak planlı arsa vasfındaki taşınmazın konut ve ticaret alanı 
olarak düzenlenmesi.

Mevcut uygulama imar planında ve önceki nazım imar planlarında da park alanı 
olarak düzenlendiği tespit edilmiş olup taşınmazın imar uygulama dosyası 
incelenerek bu doğrultuda değerlendirilmesi uygun olacaktır.

1460 Arsa vasfındaki taşınmazın tamamının pazar alanı olarak planlandığı.
Mevcut uygulama imar planında ve önceki nazım imar planlarında da pazar alanı 
olarak düzenlendiği tespit edilmiş olup taşınmazın imar uygulama dosyası 
incelenerek bu doğrultuda değerlendirilmesi uygun olacaktır.

DL 4 01.06.2021 5431 Hacı Bayram KOÇAK Hürriyet 174 143 Taşınmazın %45’inden fazla kısmının eğitim tesis alanı ve yol olarak planlı 
olduğundan eğitim alanının kaldırılması ya da azaltılması.

İlk askı sürecinin ardından ikinci kez askıya çıkarılan nazım imar planı 
revizyonunda altyapı alanlarının plan bütününde yeniden değerlendirilmesi 
kapsamında eğitim alanının kaldırılmasına yönelik ilk itiraz kısmen uygun 
bulunarak eğitim alanı küçültülmüş olup uygulama imar planı aşamasında 
uygulama etapları belirlenerek 18’inci maddeye göre uygulama yapılacaktır.

Altyapı alanlarının dağılımı dikkate alınarak talep uygun bulunmamıştır. RED

DL 5 02.06.2021 5440 Ali İNCE Hürriyet 174 142 Taşınmazın %45’inden fazla kısmının eğitim tesis alanı ve yol olarak planlı 
olduğundan eğitim alanının kaldırılması ya da azaltılması.

İlk askı sürecinin ardından ikinci kez askıya çıkarılan nazım imar planı 
revizyonunda altyapı alanlarının plan bütününde yeniden değerlendirilmesi 
kapsamında eğitim alanının kaldırılmasına yönelik ilk itiraz kısmen uygun 
bulunarak eğitim alanı küçültülmüş olup uygulama imar planı aşamasında 

Altyapı alanlarının dağılımı dikkate alınarak talep uygun bulunmamıştır. RED

DL 6 3/B 04.06.2021 5591 Mehmet ŞAHİN Merkez 187 61 Taşınmazın tamamı okul alanında kaldığından yeniden düzenlenmesi.

Onaylanarak askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonuna yönelik ilk itiraz 
altyapı alanlarının dağılımı dikkate alınarak uygun bulunmamış ve ilk askı 
sürecinin ardından ikinci kez askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonunda bu 
nedenle bir değişiklik yapılmamış olup uygulama imar planı aşamasında 
uygulama etapları belirlenerek 18’inci maddeye göre uygulama yapılacaktır.

Altyapı alanlarının dağılımı dikkate alınarak talep uygun bulunmamıştır. RED

10.09.2020 tarihli ve 148 sayılı Meclis Kararı ile Onaylanan Muğla İli Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına Ait İtirazlar

3 01.06.2021 5416DL Muammer AZDEMİR Taşlıburun 61
Daha önce onaylı uygulama imar planına göre yapılan imar uygulaması 
sonucunda oluşmuş ancak kamuya terk işlemi tamamlanmamış olduğundan talep 
uygun bulunmamıştır.

RED
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10.09.2020 tarihli ve 148 sayılı Meclis Kararı ile Onaylanan Muğla İli Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına Ait İtirazlar

DL 7 04.06.2021 5593 Zeki AYDIN Hürriyet 61 46
Eğitim tesisi alanı olarak planlı alanda ruhsatlı, tarımsal amaçlı su kuyusu ve 
yapısı bulunduğu, terk oranının çevresine göre yüksek olduğundan bahisle eğitim 
alanının kaldırılması.

Mevcut uygulama imar planında konut alanı olarak planlı taşınmazın bir bölümü 
onaylanarak askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonunda eğitim alanı olarak 
düzenlenmiş olup bu plana yönelik ilk itiraz altyapı alanlarının dağılımı dikkate 
alınarak uygun bulunmadığımdan ilk askı sürecinin ardından ikinci kez askıya 
çıkarılan nazım imar planı revizyonunda bir değişiklik yapılmamış olmakla 
birlikte eğitim alanının büyüklüğü değiştirilmeden imar hatları dikkate alınarak 
ruhsatlı su kuyusu dışarıda kalacak şekilde kaydırılması uygun olacaktır.

1988 tarihli uygulama imar planından itibaren imar planlarında tarım dışı 
kullanım kararı getirilmiş olduğundan ve altyapı alanlarının dağılımı dikkate 
alınarak talep uygun bulunmamıştır.

RED

DL 8 07.06.2021 5648 Kadriye OKUR Hürriyet 247 1
Taşınmazın 1992 yılında 61 ada, 930 parsel numaralı taşınmazın parselasyonu 
sonucunda kendi mülkiyetine tescil edildiği ve içinde çay ocağı, büfe olarak 
hizmet veren ruhsatlı yapı bulunduğundan kullanımının değiştirilmesi.

Mevcut uygulama imar planında ve önceki nazım imar planlarında da park alanı 
olarak düzenlendiği tespit edilmiş olup taşınmazın imar uygulama dosyası 
incelenerek bu doğrultuda değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Altyapı alanlarının dağılımı dikkate alınarak talep uygun bulunmamıştır. RED

92 129

Mevcut uygulama imar planında ve onaylanarak askıya çıkarılan nazım imar planı 
revizyonunda konut alanı olarak planlı olan taşınmaza ilişkin ilk itirazdaki 
kuzeydeki ticaret parselleri ile birlikte ticaret-turizm alanı olarak düzenlenmesi 
talebi ada bütününde ve altyapı alanları ile birlikte ele alınarak uygun bulunmuş 
olup ilk askı sürecinin ardından ikinci kez askıya çıkarılan nazım imar planı 
revizyonunda bu nedenle gerekli altyapı alanları ile birlikte ticaret-turizm alanı 
olarak düzenlenen taşınmazın tekrar konut kullanımına dönüştürülmesi altyapı 
standartlarının düşmesine neden olacaktır.

98 12

Mevcut uygulama imar planında ve onaylanarak askıya çıkarılan nazım imar planı 
revizyonunda konut ve park alanı olarak planlı olan taşınmaza ilişkin ilk 
itirazdaki ticaret alanı olarak düzenlenmesi talebi ada bütününde ve altyapı 
alanları ile birlikte ele alınarak uygun bulunmuş olup ilk askı sürecinin ardından 
ikinci kez askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonunda bu nedenle gerekli 
altyapı alanları ile birlikte ticaret alanı olarak düzenlenen taşınmazın tekrar konut 
kullanımına dönüştürülmesi altyapı standartlarının düşmesine neden olacaktır.

DL 10 2/C 07.06.2021 5670 Fatma İLHAN Hürriyet 57 4 Mahkeme kararı ve onaylı uygulama imar planına göre korunması.

Askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonunda asgari altyapı standartlarının 
karşılanması amacıyla eğitim ve otopark alanı planlanmış olup bu plana yönelik 
ilk itiraz kapsamında Ortaca Sulh Mahkemesinin E: 2015/260, K: 2019/334 sayılı 
kararı ile ortaklığın ifrazen aynen taksim suretiyle giderilmesine karar verildiği 
ancak web tapu sistemi üzerinden yapılan sorgulamada karar sonucu oluşan 
mülkiyetin tapuya tescil edilmediği tespit edilmiş ve ilk itiraz nazım imar planı 
konusu olmadığından uygun bulunmamıştır. Bu kez ilk askı sürecinin ardından 
ikinci kez askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonuna yönelik itiraz 
yinelenerek mahkemenin 30.09.2019 tarihli kesinleşme şerhi ile 01.04.2021 
tarihinde tapuya tescil edildiği belirtilmiş olup güncel mülkiyet durumuna göre 
uygulama imar planı aşamasında uygulama etapları belirlenerek 18’inci maddeye 
göre uygulama yapılacaktır.

Nazım İmar Planı konusu olmadığından talep uygun bulunmamış ancak üzerinde 
yapılaşma bulumayan taşınmazın meskun konut alanı olarak planlı kısmının 
gelişme konut alanı olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.

RED

DL 11 07.06.2021 5671 Halil AYYILDIZ Hürriyet 61 813
Taşınmazın konut alanı olarak tanımlı kullanımının ticaret-konut alanı olarak 
değiştirilmesi.

İlk itiraz sürecinde aynı adada yer alan 808 parsel numaralı taşınmaza ilişkin aynı 
yöndeki talebi plan kullanım kararları doğrultusunda uygun bulunmamış olup ilk 
askı sürecinin ardından ikinci kez askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonunda 
taşınmazın konumlandığı aks üzerinde ticaret kullanımı önerilmemiş ve 
taşınmazın bulunduğu ada dışında yol aksı üzerinde başka bir ticaret talebi 
gelmemiştir.

Planın kullanım kararları doğrultusunda talep uygun bulunmamıştır. RED

DL 12 07.06.2021 5672 Tuba ACAR YILMAZ, 
Fatmana ACAR Hürriyet 61 808

Taşınmazın konut alanı olarak tanımlı kullanımının ticaret-konut alanı olarak 
değiştirilmesi.

İlk itiraz sürecinde taşınmaza ilişkin aynı yöndeki talep plan kullanım kararları 
doğrultusunda uygun bulunmamış olup ilk askı sürecinin ardından ikinci kez 
askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonunda taşınmazın konumlandığı aks 
üzerinde ticaret kullanımı önerilmemiş ve taşınmazın bulunduğu ada dışında yol 
aksı üzerinde başka bir ticaret talebi gelmemiştir.

Planın kullanım kararları doğrultusunda talep uygun bulunmamıştır. RED

DL 13 07.06.2021 5673 Mehmet YILMAZ Hürriyet 61 811
Taşınmazın konut alanı olarak tanımlı kullanımının ticaret-konut alanı olarak 
değiştirilmesi.

İlk itiraz sürecinde aynı adada yer alan 808 parsel numaralı taşınmaza ilişkin aynı 
yöndeki talebi plan kullanım kararları doğrultusunda uygun bulunmamış olup ilk 
askı sürecinin ardından ikinci kez askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonunda 
taşınmazın konumlandığı aks üzerinde ticaret kullanımı önerilmemiş ve 
taşınmazın bulunduğu ada dışında yol aksı üzerinde başka bir ticaret talebi 
gelmemiştir.

Planın kullanım kararları doğrultusunda talep uygun bulunmamıştır. RED

DL 14 07.06.2021 5674 Ekrem DEMİRTAŞ Hürriyet 61 810
Taşınmazın konut alanı olarak tanımlı kullanımının ticaret-konut alanı olarak 
değiştirilmesi.

İlk itiraz sürecinde aynı adada yer alan 808 parsel numaralı taşınmaza ilişkin aynı 
yöndeki talebi plan kullanım kararları doğrultusunda uygun bulunmamış olup ilk 
askı sürecinin ardından ikinci kez askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonunda 
taşınmazın konumlandığı aks üzerinde ticaret kullanımı önerilmemiş ve 
taşınmazın bulunduğu ada dışında yol aksı üzerinde başka bir ticaret talebi 
gelmemiştir.

Planın kullanım kararları doğrultusunda talep uygun bulunmamıştır. RED

DL 15 07.06.2021 5675 Cennet ÇALIK TUFAN Hürriyet 61 812
Taşınmazın konut alanı olarak tanımlı kullanımının ticaret-konut alanı olarak 
değiştirilmesi.

İlk itiraz sürecinde aynı adada yer alan 808 parsel numaralı taşınmaza ilişkin aynı 
yöndeki talebi plan kullanım kararları doğrultusunda uygun bulunmamış olup ilk 
askı sürecinin ardından ikinci kez askıya çıkarılan nazım imar planı revizyonunda 
taşınmazın konumlandığı aks üzerinde ticaret kullanımı önerilmemiş ve 
taşınmazın bulunduğu ada dışında yol aksı üzerinde başka bir ticaret talebi 
gelmemiştir.

Planın kullanım kararları doğrultusunda talep uygun bulunmamıştır. RED

REDTaşınmazın kullanımının değiştirilmeden önceki plan revizyonunda olduğu gibi 
gelişme konut alanı olarak bırakılması.DL 9 07.06.2021 5649 Gürcihan BESLEK Altıntas Altyapı alanlarının dağılımı dikkate alınarak talep uygun bulunmamıştır.


