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YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI) : TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL 

BÜYÜKKENT ŞUBESİ
VEKİLİ : AV. BERNA ÇELİK

  -UETS[16668-66184-89302]

KARŞI TARAF (DAVALI) : BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
VEKİLİ : AV. FATMA NUR ÖNCE BİRER - (Aynı yerde)

İSTEMİN ÖZETİ : Davacı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Mimarlar Odası vekili tarafından; mülkiyeti Bakırköy Belediye Başkanlığına ait İstanbul İli, 
Bakırköy İlçesi, Basınköy Mahallesi, 84 pafta, 959 ada, 109 parsel sayılı, 32.929,00 metrekare 
yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre "açık teklif usulü 
ile satışının yapılabilmesi için yetki verilmesine" ilişkin Bakırköy Belediye Meclisinin 07.06.2021 
tarih ve 40 sayılı kararının; imar ve belediye mevzuatına aykırı olduğu, kamu yararına uygun 
bulunmadığı ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir. 

SAVUNMA ÖZETİ : Dava konusu işlemin satış kararı olduğu, yetki devrine 
ilişkin olmadığı, toplantı ve karar yeter sayılarının mevzuatta aranan koşulları taşıdığı, dava konusu 
işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek yürütmenin durdurulması talebinin ve davanın reddi 
gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nce, yürütmenin durdurulması talebi yönünden, 
işin gereği görüşüldü:

Dava, mülkiyeti Bakırköy Belediye Başkanlığına ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Basınköy 
Mahallesi, 84 pafta, 959 ada, 109 parsel sayılı, 32.929,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre "açık teklif usulü ile satışının yapılabilmesi için 
yetki verilmesine" ilişkin Bakırköy Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarih ve 40 sayılı kararının 
iptali istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27.maddesinin 2.fıkrasında; ''Danıştay veya 
idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması 
ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı 
idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin 
durdurulmasına karar verebilirler..." hükmüne yer verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinde, Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin 
yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, 
kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar 
üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, belediyelerin yetki ve imtiyazları arasında sayılmıştır.

Aynı kanunun "Meclisin görev ve yetkileri" başlıklı 18.maddesinin 1.fıkrasının (e)bendin de 
" taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli 
bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan 
fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine 
karar vermek." kuralına yer verilmiştir.
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Milli Emlak Genel Tebliği'nin (Sıra no 313) Satılamayacak Taşınmazlar başlıklı bölümünde 
satışı mümkün olmayan taşınmazlar  belirtilerek; Kamu hizmetlerine tahsisli bulunan taşınmazlar 
ve İmar planlarında bir kamu hizmeti için  ayrılmış olan taşınmazlar (ilgili idare tarafından bu 
hizmette kullanılmayacağı belirtilen taşınmazlar hariç) sayılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) Mimarlar Odası vekili tarafından; mülkiyeti Bakırköy Belediye Başkanlığına ait 
İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Basınköy Mahallesi, 84 pafta, 959 ada, 109 parsel sayılı, 32.929,00 
metrekare yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre "açık 
teklif usulü ile satışının yapılabilmesi için yetki verilmesine" ilişkin Bakırköy Belediye Meclisinin 
07.06.2021 tarih ve 40 sayılı kararının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı 
anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığa konu olayda, dava konusu taşınmazın 01.12.2006 onanlı 1/5000 ölçekli 
Zümrütyuva Nazım İmar Planında "park ve dinlenme" alanında kaldığı görülmektedir.

Bu durumda, dava konusu taşınmazın halihazırda 1/5000 ölçekli Zümrütyuva Nazım İmar 
Planında "park ve dinlenme" alanında kaldığı, bu nedenle satışı yapılabilecek taşınmaz statüsünde 
olmadığı ve davalı idarece planda ayrıldığı fonksiyona ilişkin hizmette kullanılmayacağına 
yönelikte herhangi bir beyanda bulunulmadığı görüldüğünden söz konusu taşınmazın "açık teklif 
usulü ile satışının yapılabilmesi için yetki verilmesine" ilişkin dava konusu Bakırköy Belediye 
Meclisinin 07.06.2021 tarih ve 40 sayılı kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna 
varılmıştır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde 
taşınmazın satışı gibi sonuçlar doğacak olması nedeniyle telafisi güç ve imkansız zararlara 
sebebiyet verebileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması 
halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat 
alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren (7) gün içerisinde 
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 28/12/2021 tarihinde 
oybirliğiyle  karar verildi.

Başkan
SUAT KARASU

38007
e-imzalıdır 

Üye
AHMET SAİD CEVİZLİ

216711
e-imzalıdır 

Üye
BEKİR AKMAN

216688
e-imzalıdır 


