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: Antalya İli. Demre İlçcsi. Bcynrelel, i\lıhallesiı]dc yapılması

'an-6nm;v-lzyo" 
irnar pı"nına esas olınak üzcre lJcvnrelcl sahil lcrirlıni l,ılı:ılan bölgcdc

i<ıy, kenar çirğisinin ]oııııt]o sayı]ı Kıyı Kanrıııunun Liyg!ılaı]nıiü5ın.ı dıiı, yinlctıüelik

t ittlmlc.i gereğincc ;nce|enerck tespit. akurııra. iptul \. onan]a işlcüıılcrinın \ıpülıııası i.ıenriylc

yapılan OllOl.İOlO tarihli baş!urunun. sö] konu\u lıy-ı kcnır çızgi:iııiıı dcğiştirihncsini

gciekıirecek bilimsel ya da teknik hata bulunmiıdığındalı bahislc ı,c&Iinc dair Anlalya Valiliği

ğevre ve Şehircilik iı Miıdtiıtigiinıin :j.02.20ı7 giin \c l],-']5]l sal,ılı işlcnıiıın: hukuka aykırı

oıaugr, a"ro konusu alanın tamamcn karasat onam özcltiklerini titsırsılan ie()l()iik materyallerin

uy.ş;u.,yıu oluşan ta.ımsal nilelikIi lopraklardan ihaİcl oldu!lıı, ıIınıür dc!ıillc bir ilgisinin

tuı,rn,rlud,g,, alanııı deniz tarafünda Anlılya,Muğla kııa}olı,ıİııır bulUüıdugül ]0 N| l!d !c

20.M,lIl.a iaftalarındaki ll09sayılıparselcilişkinl],0(!,l996\((}9{l:1(}9]()nıvlükı},ılenar
çi.gnininA*uıyu2,idareı,ıahkemesinin()?'02-20()8larih\.cE:]0()('l{).+]iK:](X)ıl12].1sayIlı
iararı ite iptal edildiği. ilgili palialardaki kıyı_kcnar çizgisinin drığal tiıpü\a \,l]rc\/uaIa uygun

ıespiı cdilmediği llcİi sürülcrck lpıall.isı"nllnı(LıcJır,
DAVALı ANTALYA VALlLIGlNrN
sAVUNMA§INlN ÖZETi: oava dilekçcsiıdeki iddialııın nrcsncdi bll]unlİadığ,, dava

İ*':onusu tespit işlc,ııiij;-h,ıkuka, ilgili mcızuat hüküırlerinc, hi/ırreı rcfcll,rioc \c kamu

yararına uygun oldııgundan dalantn redJı !:crekligi ri!\ unrılmilkliı(lır

DAVALl ÇEVRE vE ŞEHiRCiLiK BAKA\t.lĞl\t\
sAvUNMAsıNlN Öztri l Usürlc ilişkin olırak davıntn sürc\iül(lc açlInlii(lığı. csasa iliŞkin

ffi".du,ukon..*böüeğdegerckıne\culyoIunkı)ıılınlıniçcri.ılrcdoğnıdolgu
,,anı!mak sureryle cenisleıılm-esındc. gerekse dc ilgili ycrel idarcct gcni;lcıilıııiş yolun deniz

İ;;;J; k;,;"";"ıına aykın olarak kıyt al{nları içcrisindeki dcıi/ kııtnrıllaıı,ıın üzerinin
joln, malremesi ile önülerek dogal yapının bozıılııası kıyı ticnaı çızı.ıisi dcğişikliğini haklı

;İ;,;;.- İ alanlarda deni]cl ctki giirülııcdiği idı,liısıııı dolgıı alınları ilc

lİİİrl"nİlril.".lnln tutarlı olmadığı. ıe,ipit ııırihi ıııhiıııılc 1ılı piııııl,:l,ıız,ınııı pılialardaki kıyt

l,cnar çizgisi onamalarünın k,yı -İızuıı,n", ısgırı *ıınJanlırrl,ı ıaıl,ı[ı ıl, lııIiıriel \e tcknik

"ç,J""'a"e* 
olarak lespit 

"ailaigl. 
a",o konıısı,ı işlenıin huk!ıkit !ı}stın olülııı,ıu b,lirtilerek

davanln rcddi gerektiği savunulmaktadır.

TüRK NıiLı-El,i ADI|ıA

Karar vcrcn Antalya ,1.idare Mahkcücsincc, doiyanın tckcıırnriil clti!i gi'riildüği,inden

yıirtitmeın auratıruınrası istcılri hakkıılda biı karır ıcrilııcksiziül (lı\il do\\asl inclcndikıen

sonra işin gercğt görüşüldü:

ihDFcPE 3wxo/.= .....üi^-.
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Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sürcaşınrına ilişkin itirazı ycrindc gö,ülmeyerek

i§in esasına geçildi.

Dava, Antalya iüi, Demre iüçesi. Bcymelek Mahallcsinde yapılııasl plınlanan revizyon

imar plantna esas olmak üzere Beymelek sahil şcridİıi kapsatan b(ilgcdc kl\l k\-nar çilgi\inin
362l/]83o sayıll Klyı Kanununun Uygtılanırasını daiI \'{jl].İDrlil hiikiiıılIcri 8cİeğincc
incelenerek tespit, aktarma. iptal vc onama işlemleriııin yaptlınasl islcİ]iy]e yapılan 01i,Oti-20l6

ta.ihli başvurunun, §öz konusu kıyı kenar çizgisinin dcğiştirilmcsiııi g.r!,ktirccck bilimscl ya da

teknik hata bulunmadüğından bahisle feddine dair Antalya Va!iligi ('e\|,c \c ŞchircllIk il
Müdürlüğünün 23.02.20l7 gün ve E.35] l sayılı işlcııinin iptali istctn i\ lc açl lnl lŞtıl.

]62l sayılı Klyl Kanunu'nun l. maddcsinde: Kanunun. dentz. ııbii ,ıc stıni göl\c akarsu

kıyıları ile bu yerlerin etki§inde olan vc dcvaını niıcliğinde bulı.ınan sıhil şeriılerinin doğal vc
kültiirel özelliklerini gözeterek koruma vc toplum!ın yarılanıııasına açll. kamu yaraİına

kullanma esaslann! tespit etmek amacıyla düzenlendiği. Tanınlar başlıklı {, ııraddesinde, Kıyı
Kcnar Çizgisi'nin, deniz, tabii ve suni göl vc akarsu!arda. kıyı çizgisinden xııaki karı yönündc

su harekeİüerinin oluşfurduğu kumluk, çakılltk. kıyalık. taşlık. sızlık. bıııklık ve benzeri

alanların doğal slnlrtnl ifade ettiği.5. maddcdc özcıle. kyıların l)c\ lcıin hi]künr rc usamrfu

altında olduğu, herkesin cşit vc scrbest olarak yaraı,|annıasına açık oldrığıı. bu tür yerlerdc

öncelikle kamu yarannın gözetileceği" kıyıda ı,c sahil şcridindc planlunla vc uygulama

yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tcspiıinin zorunlu olduğu. 9. ]naddede: Kıyl kenar

çizgisinin, vaıiıiklerce, kamu görevlilerinden oluşturulacak en az 5 kişilik bir komisyonca tespit

cdilcegi. tcspit cdilen kıyı kİnar çizgisinin Bayındırlık rc İslan Ba[ınlıgı'ncı onaylandüktan

sonra yürürltlge gireceği, I0, maddcsindc: kyıdaki \L, sahil şctidind.ki planla[ın hıü kanunun \c
buna jayanılaiak çıkanlacak yöneınreligin hükümlcrine aykırı olanın]_ıcağı dii/cıı]emclerine ycr

vcrilmiştir.
362l sayılı Klyı Kanununun Uygulanlnas,na Dair Yönctmclil'in {, ıııddesinde: Kıyl

Kenar Çizgisi; "deniz, tabii ve suni göl vc akarsulaİı da. a|çak-bısık kl}-ı 
'jzclliği 

göstcrcn

kesimleİde kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oltış(urdugu, kuinsal ve kıyı

kumullanndan oİuşan kumluk, çakıllık. kayalık. ıaşlık sazlık. baıaklı[, \c ben/cli alanlann doğal

sınlrı; dar yüksek kıyı <;zelligi göstcrcn kcsimlcrdc isc şcv ya da f,alcziır iisı sınlııdlr," biçin1inde

tanımlanmış,9. MaddesindJ ise: "Onaylı kıyı keııar çizgilcri: a) Kı)ı kenaı,çizgi\inin \uya

dtışmesi, b) Mükerrer kıyl kcnar çizgisinin bulunması, c) Klr-ü kcnar çiz8ilerinin
kenarlaşınaması, ç)Yargı organIartnca kıyı kenaı çizgisinin iptali yı cla ilrinci bir kıyı kcnar

çizgisinin tespit edilmisi. dlDatıa evre! kıyı özclliği gösıem]cdi*i hi||de, n]al7eme allıİl

İorİu"unda oluş- su alanları nedeniyle. bu alanları kıyıda bırakacak şekıldc ıcspit edilen kıyı

kenar çizgileri, bu su alanlannln deniz, göl veya akarsu ile dogrudan bağlantı]| olmadtğlnün Ktyı

Kenar' ğrgi.i Tespit Komisyonunci beıirıenırrcsi. hatIcri dırlıldı dcğişıiri]emez, (Ek

f,kİa:Rc-2/i/20 ı3-28606)2 Klyt kenar çilgisinin nlıhkeınc kararlalı ile P r,cl \ey parsellcr

bazında iptal edilmesi halindc. bu alaırlardaki kıyı kenar çizgiii lcspiılcfılrdc kıyı kenar

çizgisinin bütiinlüğünü ve sürekliliğini sağlayacak şekilde biıişiğindckionaYll kıy,ı kenar çizgisi
iı"ii.ıiı.," değeriendiri|erek. üçü;cü kişilerin ka/anıhnış haklar|na halcl gclinncycrck ycni

tespit yapllabilir. (Ek fıkra:RG-2/4/2{) l]-2ıt606)2 Mahkcııc ktratlarının uygulanmast

,o,ir"uidu' t..pı edilerek onaylanan kıyı kcnar çilgisinin biıişiğiııdcki onaylı kıyı kcnar çizgisi
ile uyıın sağlamaması halinde ise Kıyl Kenır Çizgisi Tespiı Koırlis\otruncit btl aIanda ıİahkeme

kararlarının' gerekçeleri dikkate alınarak \( üçrin(ii ktşilerin LJ/iınllfİ| lıaklarına h6lel

gctirmeycrck yeniden kıyı kcnar çizgisi te\plli yaPıinbilir," hülintiırc v,l \ crıll]rıilır- 
,q.nılan İtinetmellğin sOzti eılİlen hiikmünde kü}ı keiıar çizgısiniıı nısıl re hangi esaslar

çerçevesinde tespit ediliceği açıklanınışıır. Bu hüküün uyarlnci Kılı Kennr ('izgisi, zcmindcki

.tıikiyet ," yup,ıaşİnulara bakılmaksızın doğai \crilcrc görc biliınscl olaıak ıcspi1 cdilmelidir,

2
_i-cU4VcXJ - ihDFc
UY^P B,liin sntniİdekibudo[0iütri h(p 1J r\trynngdrt 3wXo/.=
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Diğer taraftan. kıyı kenar çizgisinin belirlcnmesine ilişkin rıyuşnrazlıklaıda. bilirkişilerce
taŞlnmazın bulunduğü alanda, kıyı kenaı çizgisinin hem deniZ taratjnda hcnr Lle kara taraf!nda

muhtelif sondaj çukurları açılmak suretiylc zeüİinin denjlel ctki alllnda buluıup bulunnıadığı.
bir başka deyişle taşınmazın karasal veya denizcl özelligi. belirleı)ııck sut,.tiyle kıyı kenar

çizgisinin mevzuata rıygun]uğunun tespi1 edilnıcsi gcı,cknrekledir
Dosyasınln incelenmesinden; Antalya ili, Deııre ilçesi. tscllllelck Nlahallesi sınırlan

içerikinde Antalya-Muğla D-400 karayolunun kenaflnda bulunan sahil boy!ınca mülga
Bcymelek Belediyesi tarafınün 319,1 sayılı iııar Kanunuİı lı{. N,laddcsi ulıınca parselasyon
işlemi yaplldığı ancak ktyı kenar çizgisinin Antalya-Muğla D-4(X) kaı,a_volunun olla refüjüne
rastlaması nedeniyle özcl mülkiyetlere yönelik hukuki sıkıntılala scbcp olduğül göıütdiiğünden,
yapılması planlanan revizyon imar planına ests rılııak üzere Beyülclck sıhi] |aridiııi kapsayan
bölgede ktyı kenar çizgisinin 3621,13830 sayılı Kıyı Kaıııınunun (jyguIanııasına daiı
Yönetmelik hüküıİleri geİeğince incelcncrck tcspit. aktarııa. iplal vc oniııılı işlemlerinin
yapllmasl istemiyle yapılan 08.08.20l6 tarihli başvurunun. dıra kt»ıusıı işlenle. söz konusu kıyı
kenar çizgisinin değiştirilmesini gcrcktirccck biliınscl ya da tcknik haıiı bulunınadığından
bahisle reddi üzerine an:lan işlemin iptali iste]niyle bakllaı] davanIn nçlldlğı. uvttŞlıra7]lk konusu
]3,06,1996 tarihinde onaylanan 20.M.lll,a paltasündaki lc 09,07.1997 tafihindc onaylanan
20.M.II.d paftasındaki kıy] kenar çizgisinin iptali islenriyle açılan da\a Soİtıcunda. konu ilc
ilgili olarak düzenlenen bilirkişi raporu hüknıe esas alınmak suı,ctiylc Antılla 2. idare
Mahkemesinin 01.o2.2ol,8 tarih ve E|2006/l042; K:200tJ/23.1 sayılı kaı,arı ilc doğal yapıya ve
mevzuata uygun olmayan işlemin iptalfue karar verildiği. anılan karıIın Danışta.v 6. Daiıesinin
25.06.20l0 tarih ve E|2008/8]3l. K:20l0/669] sayılı kararı ilc lıozlıldrığı.ı_ Mahkemece.
16.01.20l3 tarih ve E:20l2l'l489; K:20I3/40 sayllı ısrar kararı alındığı. Dınlşüa) Idari Da\a
Dairclcri Kurulunun 09.02.20l5 tarih've E:20l3,1685 . K: :0l5 ]t1.1 sayılı kararı ilc ısrar
karartnın onandlğı, karar düzeltme isıcminln dc Dcnışte1 ldiıri D.ıı.ı D.ılı,eleri Kurulunun
l7.03.20l6 tarih ve E:20]6/539, K:20l6i9]7 sayılı kaı,arı ile ı,eddedilerek saj,, konusu patialara
ilişkin kıyı kenar çizgisinin iptali sonucunu doğuran Mahkcnlc karaıının kesinleştiği
anlaşılmaktadır.

Uyuşmazllğın çözümü teknik bir inceleıne.vi gerektirdiğiırdeır \,lithkeıneı],]iZin |110612017

talihli ara kararına istinadcn. ddr,,/ koıııısu kı.ıı kaülıl,çi:gisiüliü1 ljlÇüli kfu)ki ycı,a halihazır
haritü] üzertn.le gösterildigi: *lıı kenar ç'i:gisillü1 (kü\,(ü koııuııı ,ılıın kü\üüıü]ıülı lürpoğ],alik

özellikleri bakımııdaü kuınsal rc kü.\I kuınul]arıııclcuı oluşun ku»ılul,, \,okıllüA kutulük, tOşlük.

sazlık. baıaklık benzeri alanlarıı. şeı, ı,eı,ıı /iıIe:in hı aklencn allnılı ııtı,ı,ııı ıılup olnıuılığuıı
beln,leıdiği, Kıyı kenar Çi:gisiüli11 b beııdiıcle ıarlığı ijülgli,iiL,]] üüüü\üü],luı, gaj:eıilerak
belirleniP-belirlenme.liği, clava konusu kııı ke ar çi:gisi il? kü ın.]ünıfu koldü] hölge dallilinde
h ve c bentlerinde belil,tilen ve çizgi}'i kspilc e\O.İ llnsurlorltı bıllııınııııı.|lıı[uınıamuıı veı'a
kısmen sözkonıısu olüırası halinde, he,yetini: ıını/inılan nuııl l,ir kıyı lcru| ç,i.gisi
belirleııebileceğinin tarhşıldığü rc tdr.ı|iülı:.,a lurk[ı bir sı»ıı1, 1ıkıııuıı ıluruııııında bu

beli el enin farklü renkle a bendiıdeki lıaliha.ü], lfu !a ii:crinl. ll.\,rlL,u gi;lk,rilıligi: ılurunıun

fotoğralarlT desıe*le diği rapor hazlrlamasl amacıyıa. ]610,2()l7 tarilrinde taşnmazın
bulunduğu a]anda keşif yapılmış. keşil sonrasında hazırlanarak Miıhkeınenlizc sunulan vc
aynntılı gerekçeleri dosya içeriğinde yer ataı l7i llı20l7 havalc ıaı,ihli bilirkişi ıaporunda
özetle: "6.10.2017 torihi da ıla|Llü iılarc, ıltıı,ıılı i]Or! tcü]üsilı,ilı,üi t,L, ,|luhkcnt hq,eti,ı,le
biı,likte dava koıııısu olaıı ),eı? geliüıüıiş rc garckli ölçnrc.|'( inı']cııı']cr .1,apıllıııştür. Da|a
konusu işlem ile ilgili KKÇ lerindc tespiL edilnüiŞ, rKÇhia geçıiği lerlerdc 5 adeı gözıem

çükıırıı oçılafak, lopfak numunelcri ahnııış, KKÇ'niıı ıl,,g,ıl 4ıAltıL ı, Aııı ıılınlurı ile olun
konumlan inceleıerek notlor alıı»nş |c resi]lller ı.elilnliştir. Yıüpı|u inıt,ltnıtılt, ıluı,ıı kıınıısu
alanuı Antalya, Deınre, Be,ııııclek Mohdlles!, -lkdcüüi: kül,ılarü lllllüüğ]ü. hu rı,rin Doğusunda

..]", IT2lgwf - cU4VcXJ - ihDFcpE 3wxo/c= ."\.h ^.,
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Akdeniz, Kuzcviııde seralar ı,e cı,lar, Giiııeı,iııde ıla ıı,rulıır ı,a eı,lo,- Rıııı,iınılıı .,lnıalııı-Denırt'
D400 karayolıı ı,e ilerisinde biııııların hılıuıtlıığu. hiılal0,,ün :'şcr -]'a],kıııııı,ıluşıuğu. eı,lerle
ikanel edildiği göiilnüşıiir. Daırı konıısu aluüııüı ,ıchi, inıar plını i\.r,^i,ıde o1.Iugu
belırleılnıştiı-. A),rıc.ı D400 .\,olunuüı deni, l.ıü-ulilıdıı hal kııınılrırılıı ılıııır irrijlcltiğij ye

iÇerisirule giinübirlik hizneü bitiırılı.,-i,ıiüı buIu,lluİu gii-iiIl iişlii], lŞ.l,il I)_. ılııvaya konu
al.anı,, 6 adeı paftala gildıği, 2()-M,ly,d pallııSüılılııki "Kı_ıı Ktnır Ç'i:si.\i (KKÇ)",1iül
30.05.1988 larihinde, 20-MJ]I-ı, w 20-M-IV-h ile ]0-M-llLt, pıliıkırınduki "Kıı,ı Kenar Çizgisi
(KKÇ)"nin l3.06_1996 tarihiüüe, 20-M-ll-( t ]I)-,|1-11-1 pulkllorü,üühüki "K1\1 Kaüıar Çi:gisi
(KKÇ)"ni , 09_07_1997 larihiürlc ıcİis edildiği |C \ii: konııilü hu Kıı,ı Krnıır <'i:gilerini , o
tarihteki mevzuala göre Bdka lık larofiıııllüI oüıoüklügü. ıii:- Iı»ıuııı pılıulıırılııAi KKÇ\ıiıı ı,erel
koordinaı sistemiııcle iken. 02.03 _20l l ı,c l0_02 _10l 7 ıırihlcı,iıılı, ITRl.-96 l.o,ııliık |isteminde
açılah paİıalara akıarını y.ıPüldığı--,hiiro çalışnıulurınılu: birçıık pırııııaııc ılikkate alDurak
(litolojılerin iŞlenüesi, topogfıılva haritoları, googlı, coü,th gii,iiıü[ilrü-iniıı llL,gı!ı.lcndiü.ilmcsi
gibi) kıyı kenar Çizgisinin ko,luırlıl dı,aştu'ılınıŞlır. UllüŞnıo.1ığtı loüııı KK("nil 4ı,dlindd bulunaü
Sahilin düz-düze !-akın eğimde olüügıı gö:lenlcülnıiştir, Sahldd. ü]Şuİllaki \.ı!rilOü paı.aüneu.eler
ve 04.04.1990 tarih ve 362l so|r/r r(ıır Kanunuıılı btlirıilen hıı:ıslıır likkııa olıntırak.
30.05.]988, l3.06.1996 \e 09.07.1997 ıı,ihlerinılc ıııı.ı,kının kııı klfuüı--\i:!ı\üüüün ıespiııüıırı
uygıın olup olmadığı incele,Drlişti,,-,.-,l,ıpıla Çalq,ıulaü- hirliklc lelJarlı!ıkliü.iIüliğiüıde; daraJra
konu olonda kıyı çizgisi ile kıyı kenar çılJlısının çokışmadığı, kıyıdı hir plaj ploıIormu oloır,
İolez ,e!a şev ,rııeııği ıııŞrmayan ıokasyonu ıerrısıı etııği arılaşılmakıa.lır. (Şekil 7)...gözlen
Çukuru- 1 1GÇ-l) kazısı: l ıııılu Gözlan Çukııü,ıı. 20M 2 ( Nolı l)ıülkü i\.riıiü(le 1,10 nr.

deriıliği,ı.le y=233847, x:40t579: {'TM 6' Ln,l|jnal|a71 ıL A,ııııııılıı üL]kl (la keP(.(, ile
açılmıştır. 2 nolu Gözlenı Çukurı, 20M-)-(' Nıılı pıı/kı içcri\inJ., 1.1)tl nı. derinligiıllc
Y:233957, \'=4015855 D TM 6" kooriliııotları ile konııılıı ıokıuıltı kıplı, ilı,,ıçılııı.şıır.3 ıolu
Gözlem Çukuru.20M-2-C Mohı pa|ia iç,arişiııdt,2.3l) nı. lcruıliğiıılı \ :.].]j.9. -Y:40l5670
UTM 6" koordiıaıları ile koılııırlhı nokıado kelıç,t, ilt uç,ılııışıır 1 nolu Ci):loı ( ukırı, 20l\,1-3-ıı
Nolı pa;fıa iç,erisiıde 1,90 n. (l(r,iüıliğiıde Y=]-|-1:16, .\'.1015]53 L'T|vl 6 kın-diıaılan ile
konü lu noklad.ı kepÇe ile a\,ülılııŞl' ] 5 nolu Gij:lenı ('ukııııı, 20l|I-.1-(' Nıılı yılıu il.erisinıle
I,60n. deriıtiğiıde Y=233007, X 10l15l4 UTM 6" kıx»ıliıotltırü il., li,)nüünülüü ıüokluda keP{,e
ile açılüıŞtür... Gözlenı çukurlarııılaıı ulınan iiıııekler lııhıuıııııturılı ıtJ lnaıııı ıloiil ı,c jeoteknik
anıaçlı incelemeve tabii tuıulırüıışlüü,dıı,- -.1lıııaı ııııııııuıalar. tjınek nunııırııLırı likkate alınarak
wpılan işlemler aşağıdaki ştkilıla ıırolannışuL,Gij:lcüıl (\ı*ıırı l ı(i\-lı de ka:ılan
iıalzeme in _\,ü.el,den iıibaren lll üı'lik k,snıl bitki:cl ıııpra*, 50 tınilııı .sıııııııki kıs ıüın .ı.
çaküllı-az kllli-sihli-kumdan olıışıığu gö.lenıle,ıııüişıiü-. GÇ-l kurıılunıııı ııı ılariı kısmııılan
(I,10 n) alüııan malzemeııiıl lııhoroluyırdtı ıalıılııı jaoıeknik İnt'clı'nıt'siıılc: "Biü.leştirilniş
zefuin Slnııamasınğ" göre SM llııü|iüıda olcJuğu teüipiü ?.lilnriŞti,, Al,]-üt.ıü, ıluııı konusu alanda
gözlemlenen hu sedimanlarnı ııluşıını nıekani:nıusıııı l,t,sih-ekliIi§ini ıüü-|1\Iırnnk i\iü1 20M-]-('
Nohı pafla iç,arisiııde 1,90 ürı- ıl.rinliginde Y=_]_lJ9.57 .\= .l0l_j.r_rj a /t/ 6 lıııııliıallurı ilc
konunılu nokıada cözlem Çııkıı-ıı-2 ııçılırııŞtır. cij:l0ü1 <'ııkıırıı-: lc\'-]) ıl( Aıı:ülııD nıııl:enıenin
ilk 5 cm yapaı,dolşlı sonraki l0 ı,nı killi-:ilıli-*u,ıı. l5-2() 01 d(,ü1 sonfuki Aıınıı iça c (.ahllt- u:
killi-sillli-kumdan oluşıugıı gö.lenılcıınıişıiü-. GÇ-J *ı.ııısuııın an ltıiı kı:nıııılıın (1,90 nı)
ahnan mal:emenin laboratuvıü,du .\QPülan jeolclniI in«loııe_çiıılı,: "Rirl.,|üi,.ilı,ıiŞ Zenıiı
SınıJlamasına" göfe SM Sını/iüldu olclugıü lespit ediLrıiŞtir, cij.lo]ı c'ukıırıü .1 ((;<'.J) üle ka:ılaüı
fualzeüıeniüı az çakıllı- az killi-:iltli-kunıdan ııluşııığı gö:laıılcıııığıir. (j<' .1 küı\,1ıİılüll1.n eü1

derin kısmındaüı (2.30 m) alınorı Dlalrenle il nwl:(nıanin [otı lri ı',,nkti kit ,,tılugıı gö:leınıış
ve laboraıuvarda ı,apıla» iıı-ale»ıı'çiıııle CH sııılı kilkrldııgıü ııüılü1,\ülüılü ıü|. (i('-4 kuııısunıla
|üzl,den ilibaren il,i yuvarlaklaşıııış çıkıl boıuıun,l,i ııııl:aııı,: kuuıl,ı tıırı.şık ııtorak ılikkali
çekmekıedir, Fakat derin kıSmırı.l.ııı (1.90 nı] üıl\ıon ü]ıııl.rnıcnin ılcna,l kijkcııli iı,i bo|,Iannıış
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sillli-küfu olıluğu gözlem çııkurundan ılü,ıOn n.ıl:(nıL\laül t(\pit .ülllı1l1ş a|]1ü nııül:ı!üıa]li,ı
laboratııı,ar incelenıesiıde SM sıılı.liülclu kıür1 olülllgu .ıulıunılülrülü, (i\'-: kıü|n\ıüüklun en derin
k6nıındaüı (1,60 n) alünun,ııal.eüııeni]1 lııl)oü,üüllü.|" inı,ı,lıınt,ıiııl,,-\\l \ll1ıl]klı kıını ıılılağu
ıuplo mIşllü,, Dayay,a konu olıınıla kı_lı (i:,ü.ill l/e l^r kııııır çi:gi:iııı 1,ıkılnıııılıgı, /.ıtıtla hiı
plılj ploı|brnıı olaıı, |'ale: vı,ııı şe| nit!liQi üu|üı]lulül]t ltıl,uı,tı»ltt lü,üD\ül ıüili üüıüluŞllülkıkfudür.
A.vrıca, dava ılosyosında yer alan, 8.07.2010 lorihli l/1.000 ölçelli lı,Pogr.rlik harııoüla da
ıyuşmadığo konu alanın konuınu deıaıJ,lı olüfak ina.elerrnriş olııP, İiia kırrıusa oığnır,
"olçak-basık kıyı" ııiıeıiğinde olduğu ıespiı edilıııişıir. lıAurıılıı ,ıırııııılı ,,llnıl ıç.ıklınon
|'eri fe degerl.ndirmeler ılıığrulıusuntla. l)ııını Dtnırt, Rt,lı,ılıı,t t]u:A,ııılı,ı nıü1l/iü1.1ılıü. A !a1.1.1ü

roliligi ile C'eırc ve Şehi,,tilik Bdkafilığı'üıLı k«rşı ıl.ılıın ıluııııııı A,ıııııııı, .1ıüüıülıu ili, Denıre
jl(,esi, Belediy" s.ıhil şeriılfuikaPsa|,an3005.1988ıa]-ihinüt(()ıkI\lIünııü1 Jl) \t tI l trüülkı!ıüüı]aki,
l3.06.1996 ıurihiüıde ono.|,ldnun 20-M llll pğkııııılııli, :t)-|t-Jl .h Bıl!üü.\ü ilL, ]0-)|I-Il'-(-
pafıasıııdaki, ()9,07.1997 tarihiıııle onuı,lunln )l),l1 lI1 pılt|.ılü ıtı )l)-|L1I1 Poliuİındııki

iııcclanerek tespit, aklarna, iptal ve ona»ıı i.şlanıleriniı.ıupılııııı iııı,ını.ı lt, rııpılıın 0E 08.20t6
!ıırihli baş|uruüıııı1 redıline ılair işlcıııin iptıı|j Ir .1,iirii!üık,Iiüliü1 ] ltRIll1.1llln]|t i\|(ltli, ]6]l Sııııll
Kı.lı KanunU, 3l94 Saıılı j»ııır Kanuııu'üüııüı ilgili hiiküiü]ıl|,i \,!rçL,\,|,\ü]]ılı ı,,AııiA ııluıııI ııı,ıınıılı
hiçinıde iııcelcnıııiŞliü,- Bun.I Kıi,e: ı]iııııııın ı.t, ılıııılılurıı ılcgcrlı ııülırnıt,ttri_ ikliıılıırı ı.e
kılepleri ile biliı,kişi heyetiıüli:il dava! alosyasındı, huıurııın hilgi ıı, hclgeleri, ılayaıla konu
aıarııa ilgili tüm pıarılan ve dokiimanları, Dk-l'de sunulaı, üluşırıuıhğa kıııu KKÇ ile itgiti
bilimsel ve akademik çal§nraları .likkaıe olürn değerlıırilirırı?l?l hirliktc et? ırhtı.lığında;
jeoıojik 9e jeonoüblojik, ı.r?oğra|ik yPrilPre ılo).ah ııloraL ılaı,al.a Aıınu Iı|,ı AOı.rr \.i-_çisiürin
bulunduğu qlonın (3621 sa]ılı KıJ,ı Kaııunıına göre) "alÇ!k-h.lsı/t kıy'' ıiıeliğinıla olduğu
ıespiı edilmiŞıİl. KeŞil nahullilııle |aJJılıııı jtonııııJiıkıliL, i@lojik, |ı)lrJrü1llik ıııtt,lı,ıııtlıı _ 36) l
Sa_lılü Kıvü Kanu'ıü'nüıı 5. yC l6. nıarlılt,lcri, ı,rt,ğintc hu:ırlıının ı, \iiriirlij!ı, lQ,ıüılaüı Kııl
Kanunun Uı,gıılunnıasDıIü Daiı- föılelüfu,lik'iüü a]ıünı1: l(,ıi:. Jııqııl ıt ıupııı tiillar ı.c
uliarsüılarda kı.ıı keııor çi:gi:;inuı tespiIi. Aı1Ilaü.ün / ııllıınılıı,ııı ı.t Aııııınııuıı ilc liü|ülardo,
ılııkhn,ma ı,e kıırutma |olıı,|,lı ku:anılun ılıınlanl,ı. ılcni: rc 7:i,tttriı kııı]ıu.ınıı ılıı,anu
ülilcliginde olan sahil şeriılariıie plaülkıı,l(ü \.c ııı.gııl011ı f\u5lıü].üülıü lii.L, ılL,!0.tLrkliı.ilnişüiü.
(KKUDY, l992a; Madıle 2). Cerek keşil nı«htılIinılı, ıulıılııı. gı,rıl,ıı lohııruüuvur vc daı,a
.lor},asündaki vrilerden |ararlu,ıılarak .1,ıIrlaıü (l1lIşüılulıürll K1\.] ('/:l.i\i l/. 

^lır 
Kenıır Çi:gi|;i

ı362l saıılı Kü.l,ı Kanunuülu giiı,c) kayrınlurııa dikkıı ııtilnıaıi gtrtAıı-ı \.)ü]tü<ınl \urülürtlŞtlü-.
Sonuç itiboriyle; keşif mohallinde yapılan jeomoülojiti, jeolojili, k,pogrart^ iııcelemelere,
açılan gözlem çukurla ndarı elde edilen hulgulaüa, ıeınik öll,iinılı,rc, ıtav dosyasında
bulünan bilgi ve belgelere, 362l sayılı Kıl'ı Kanunu y.' bıı kunıırıuı, uJ,gulıııımasına dait
yöneımelik hüküırııeine göre; dava konusu alanırı xKÇ'niıı palta pqfıI değerlendiilmesİ
gerektİğİ, buno göre: 20-1v-Iı.d palıusı: hu p.tliudo 3tI.05.I988 ıııihiııle onallunan,
KKÇ'nin 362I sıı!ıIı Kı!ı Konunu |! hu kaııuııun u|gtıltlhı,,ıı\ura dırir !,iiııetmelilı
hükü,rıleine görc: daha iinceden bilimsel w ıekrıili |,iirıılen ıloğru olarak ıcspiı e.lİtdığİ,
ahcak, 20-M-II-! Pafıası: hu paftadaki 09.07.1997 tarihinde ona],loıl.uı Kl<Çlııiıl biliusel ve
ıeknİk !önden D0ĞRU oLARAK TESPiT EDiL,uEDiĞi, aş,ı!ııluAi hııriıo.lu,liiriitdüğü
gibi, bu pafıodatıi I{KC'ıin doğal seıin üsl nokıaıarın.lan ).ani lıi, lı2,.lı3. |ı1, Ki, K2, k3.
K4. K5. K6 nokıala ndon geçmesi gerckliği, 2q-M-Il-ıl paJiısı: hüı lraflaluki 09.07.1997
lafıhırrde onaylanan KKÇ'nin bilimsel ye tek,ıik liinden DoĞRı oL,lRAti TESPiT
EDiLMEDiĞi, oşağıdaki hariıada gi'lütılüğü gibi. hu paliuıluki Ki(''nin K6, K7
nokıalarından geçrrıesi gerektiği, 2q-MJlla paliası: hu palıolu t.],{16.I996 l.ırihirıde
onaylonan KKÇ'ııin bilİmse! ve ıeknik ],i,nde,ı DoĞR|oL,lR,lti rqsPir EDiı,.vEDjĞi,
oşoğıdoki horiı.ıda görildüİü gibi, bu PaIıadaki Kr(''nin K7, ,i8 ülqkıalarüırılaı, ge{.mesi
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ger.hıığı, 20-MJV-' pğİıası: bu palıgda 13.06.1996 tarİhinde o,ıa!,laııaıı Ki;(''nin bilimsel ve
tekııik yönden D0ĞRU 0LARAK TESPiT ED|LMEDİĞi, oşoğıılaki hariıoda görüıdüğü
gibi, bü pafıodqki KKÇ'ıin K8, I{9 nokıalarından geçmesi gerektili, 20-.l1-1l'-c poİıası: bu
paİıoda l3.06.I996 ıorihinde onar,ıanon KKÇ'niıı bilinsel l! lckııik.lirıııleh DoĞRL
oLARAK TESPiT EDiLMEDiĞi, ışağıdaki horilaılu gi'lütdiigii gihi. hu pu|Iadaki IiKC'nin
K9, Kl0, KI], KI2 nokıolarındun geçmesi gerckıiği, ılolal,ısıyla ılaya konuru alandü yeni
KKKC'ain yukorıda adı ge@ıı poİlılardğ gösıendiği şekil.Ie g"vıresirıiı, uygırn olduğu
sonucıüa vafllm§tır_" şeklinde saptama ve dcğcrlendirııelere r,cı, lcrilnıiş. ı.hIiğ cdilen bu
rapora karş] davalı idarelercc ilcri sürülen ilirazlar ycrindc giiriiltnc\ cıck _ taşını]iııın butınduğu
alanda, klyl kenar çizgisinin hem dcniz larıtinda hcn] dc karı ıillaiıldii ııulrıelii' sondaj
çukurlan açülmak sırretiylc zcnıinin dcnaze] etki alıında bulunup btıltıııııadıiı. biı başka dc]-jşle
taşınmazın kam§al veya denizel özelliği. belir]cnııek sureliylc dül!,ırlcncn bilıı.kışi lreycti raporu
Mahkememizce hükme esas alünabilecek nilelik vc yctcrlikıc bulunnıu;ıur,

Bu durumda dava dosvasındaki bilgi ,,e bclgclcr ilc biliı.kişi ıaporu birliktc
degerlcndi.iIdiğinde, dava konusu alandakikıyı kcnar çizgisinin ııcr,, uıl hıikiiınlcrine bilimsel
verilere uygun olarak belirlcnmcdiğinin anlaşlnıası rcuyıışmazlık kıınustr I].()(ı,l996 rırihjndc
onaylanan 20.M.IIl.a paftastndaki ve 09.07,lgg7 tarihindc ona!lanan :(), N1 Il d paliaslndaki kıyı
kenar çizgisinin iplaline yönelik kesirilcşmiş Anıalva ]. İdare \,lıhk.nr.sinin kırarı uıarınca
yukarıda yer verilen Yönctmeligin 9. nıaddesi uyannca. kl\,l kcnarçızuısinin biitiinlüğünü \.e
sürekliliğini sağlayacak şekilde bitişiğindeki onaylı kıyı kcnar çizgisi ile birlikte
dcğerlendirilerek, üçüncü kişilerin kazanllıİtş haklarına hi|0] qetin]]e\crck ıt,ni ıcspiı vıpılnıası
gerekiaken, davacl idarcce. vapılmı5ı planl nın rcr izrrın inraı. pJınlnl eıiıı olmal üZcrc
Beymclck sahil şcridini kapsayan bölgedc kıyı kcnır çizgisinin _]1)]] jİ_]() sayıIı Kıyı
Kanununun Uygulanmastna dair Yöncimclik hiiküDrlcri gcrcğincc incclcncı.t,l, ıcspit. aklarma.
iptal ve onama işlemlerinin yapılıİası isıenriYlc r,apılaı başı.tıı.unıın ı.eddinc ıtıir Anlal_"-a
Valiliği Çcvrc vc Şehircilik i1 Müdürlüğünün :_'].():.]()l7 {iin \c t].:]5] l sıl,ılı ı.lcnıindc hukuka
uyarlıL bulunmıdığı 50nu(una \ arllml)llr.

Açıklanan ncdenlcrle. dava konusu işlcİrin iPTALiNL. ilşa!ldı diiküııü ytpl]an
6.27l,.70'|L ya.gtlama gidcrinin !c yürürlükıcki ücr.ı ıarilisinc gaİ.. belill.ır!,n 990.00 TL
avukatllk ücretinin davall idarelerden alınarak davacıya \clilınesin(. lrıllanılnıayan 51.70 TL
YD harcı ilc kullanılmayan keşii avaıısının istcııi halinde. :tial] p()sla ıl.ınsııisc kırarıır
kesinleşmesinden sonıa davacıya iadcsine. ıebljğj izleycn 30 gtio ıçindc Kııııııı Bölgu İdnrc
Mahkcmesi'ne isıinafyolu açık olmak ii7crc ]] l:]()l7ıırihinderııbırliğirlc lırarlcritdi,
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              ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

                 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
                   Planlama Şube Müdürlüğü 

 
       

TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU 
 

 
Belediye : Demre Belediyesi  
Mahalle : Beymelek Mahallesi 
Ada/Parsel : Kıyı Kenar Çizgisi  
Ölçek : 1/5000 
 
 
 
          Demre Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Beymelek Mahallesi kıyı kesiminde Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16.03.2021 tarihli kıyı kenar çizgisi tespiti doğrultusunda değişen 
kıyı kenar çizgisinin imar planına işlenmesi ve çevre kullanım kararlarının düzenlenmesine 
ilişkin yaklaşık 30 ha alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarihli toplantısında önerge verilip, gündemin 132. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. 
           Planlama alanı yürürlükte bulunan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret-
Turizm-Konut Alanları (TİCTK) ve Günübirlik Tesis Alanları olarak planlıdır. 

Plan Açıklama Raporuna göre; Beymelek Mahallesi kıyı kesiminde, kıyı kenar çigisi 
tespitlerinin 1996, 1997 ve 1998 yıllarına dayandığı, 2008 yılında kısmi bir iptal ve yeni tespit 
yapıldığı, ardından istinafa gidildiği, sonuç olarak 2020 tarihli mahkeme kararı ile kıyı kenar 
çizgisinin karara bağlandığı ve tüm bu sürecin sonunda kesinleşen kıyı kenar çizgisinin Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 16.03.2021 tarihinde 
aktarımının yapıldığı belirtilmektedir. Söz konusu kıyı kenar çizgisinin yer aldığı 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planının kıyı kesiminde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri 
kapsamında değişiklikler yapılması gerektiğinden; kıyı kenar çizgisinin 1 inci 50 m ve 2 nci 50 
m’de 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında düzenlemeler yapılmıştır. 

Daha önce yolun güneyinden geçen kıyı kenar çizgisine göre düzenlenen planlar, kıyı 
kenar çizgisinin yolun ortasından geçmesi sebebiyle yolun kuzeyinde 1 inci 50 m’lik kısım 
Yeşil Alan, 2 nci  50 m’lik kısım ise Günübirlik Alanlar olarak düzenlenmiştir.  

Takdir Büyükşehir Belediye Meclisinindir. 
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