


T.C.
KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

Toplantı Yılı 2018
Toplantı Ayı 08 / AĞUSTOS
Toplantı Tarihi ve Günü 01-08-2018/ Çarşamba
İlgili Müdürlük K E N TS EL TA S A R IM  M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü Karar No 258
Evrakın Özü Yükseliş Mahallesi 1713, 1718 ve 1768 Adalarda

İmar Plan Revizyonuna İtiraz Karar Tarih 01-08-2018

GÜNDEMİN 23. MADDESİ

Kepez Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 212 numaralı kararı ile İmar Komisyonuna 
havale edilmiş olan, Antalya İli, Kepez İlçesi, Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 1713, 1718 ve 
1768 ada çevresinde bulunan camii ve park alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na askı süresi içerisinde yapılan itiraz hakkındaki;

Kepez Belediyesi İmar Komisyonu Raporunda:
Kepez Belediyesi İmar Komisyonu, Kepez Belediye Binası İmar Komisyonu Toplantı Salonunda 

toplanmış ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır:
Kepez Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 212 numaralı kararı ile İmar Komisyonuna 

havale edilmiş olan, Antalya İli, Kepez İlçesi, Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 1713, 1718 ve 
1768 ada çevresinde bulunan camii ve park alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na askı süresi içerisinde yapılan itiraz komisyonumuzca 
incelenmiş, itirazın reddinin uygun olacağı ancak vatandaşın mağduriyetinin maddi olarak eş değer bir 
taşınmaz ile takası ya da maddi değeri oranında kamulaştırılması yolu ile giderilmesinin uygun 
olabileceği kanaatine varılmıştır.

Komisyon Üyeleri: Murat MENZİLCÎOĞLU, Rüştü PEKER, Hatice SÜTÇÜ, Ali Baki 
SARICA, Kadir ZEYBEK uygun imzalı olup,

Konu okunarak görüşmeye açıldı ve yapılan müzakereler sonucunda İmar Komisyonu raporu 
doğrultusunda oylamaya sunulmuştur.

K A R A R :

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmarplanlarına uygun şekilde 
hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Meclisinin görev ve 
yetki/erindendir. ” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 
1713, 1718 ve 1768 ada çevresinde bulunan camii ve park alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
REDDİNE, ancak vatandaşın mağduriyetinin maddi olarak eş değer bir taşınmaz ile takası ya da 
maddi değeri oranında kamulaştırılması yolu ile giderilmesine ve konunun İmar Komisyonundan 
geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi (AK Parti, MHP Grubu ve Bağımsız 
Üyeler Kabul, CHP Grubu Ret).
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KEPEZ

BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA,
KEPEZ/ANTALYA

DİLEKÇE
SAHİBİ : Avukat HAŞAN ERGÜDER UNUTMAZ

T.C. Kimlik No:31798772374 Antalya Barosu sicil No:1602 
Varlık mah. 100. Yıl Bulvarı Bulvar apt. No:42 A Blok 
Kat.-4 Daire:9 MURATPAŞA/ANTALYA

KONU İMAR PLAN TADİLATINA SÜRESİ İÇİNDE İTİRAZIMIZDIR.

Ekli vekaletnam e gereğince ŞERİFE TEKİN ve SADIK ALBAYRAK vekiliyim.

Vekil edenler Antalya ili, Kepez ilçesi 1 /6 8  ada  2 parsel sayılı taşınm azın  
m alikidirler. Bildiğiniz üzere söz k o n u su  gayrim enkul Cami a lan ı o larak  im ar 
p lan ında  yer a lm ak ta  idi. Belediyenize yaptığımız talep  üzerine, gayrim enkulün 
im ar p lan ında  değişiklik yapılm asın ı Cami a lan ından  çıkarılarak  ticari a lana  
d ö n ü ştü rü lm esi talep  edilm işti. B u isteğim iz zımni o larak reddedilm işti. B unun  
üzerine tarafım ızdan Antalya 3. İdare M ahkem esinde 2 0 1 7 /1 5 0 6  E. sayılı 
dosyası açılm ıştı, söz ko n u su  dava dosyası derdest iken keşiften hem en önce 
im ar p lan  tad ilatı yap ılarak  söz k o n u su  a lan  park  a lan ın a  çevrilm iştir.

İm ar planınızın gerekçesinde vekil edenlere a it gayrim enkulün  kıblenin 
o tu rtu lam am ası nedeni ile cam i yapılam ayacağını açıkça k abu l ettiniz. Dava 
devam  eder iken m evcut so run la r çözülm eden vekil edenlerin m ülkiyet hakların ı 
kazanm asın ın  önüne  geçm ek için yapılan  im ar plan tad ilatı ve uygulam ası 
hakk ın  kötüye kullanılm asıdır. Vekil edenlerin  m ülkiyet hak ları senelerdir 
k ısıtlanm ak ta  iken yapılan bu  idari işlem  ile davanın  seyri değiştirilm ek 
istenilm iştir. Yapılan bu  uygulam a h u k u k a  aykırı b ir uygulam adır. Vekil 
edenlerin  m ülkiyet hakkı bu  şekilde yine k ısıtlanm aktad ır. Ayrıca söz konusu  
a lan d a  b irden çok cam i olup, cam i ihtiyacı da  bu lunm am ak tad ır. Diğer cam ilere 
yakınlığı, 1713 parselin  m etrekaresin in  cam i yapım ına yeterli olmayacağı 
h u su s la rı d a  göz önüne  alındığında, yapılan  p lan  tad ilatın ın  yine im ar h u k u k u  
esas la rın a  aykırı olduğu açıktır.

Bu bak ım dan  yapılan im ar p lan  tad ila tına  askı sü re s i içerisinde itiraz 
ediyoruz. İtirazım ızın değerlendirilerek, Antalya ili, Kepez ilçesi 1768 ad a  2 
parsel sayılı taşınm azın  park  a lan ın a  çevrilm esinden vazgeçilm esine ve ticari 
a lan a  dönüştü rü lm esine , itirazım ızın sonucu  ile ilgili o larak  tarafım ıza yazılı 
o larak  bilgi verilm esi saygı ile arz o lunur. 0 5 /0 6 /2 0 1 8  , | C_ J_
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A vukat HAŞAN ERGÜDER UNUTMAZ

ADRES:
Varlık mah. 100. Yıl Bulvarı Bulvar apt. No:42 A Blok 
Kat:4 Daire:9 MURATPAŞA/ANTALYA
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ANTALYA.-8. 
NOTERLİĞİ
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ANTAliXA Sv-̂ J ©TERİ 
MUSTAFA İLGAZ

GÜVENLİK MH.GÜLLÜK 
CD.277 SOK. 

ABICIOĞLU APT. N:144 
VİURATPAŞA/ANTALYA 

Tel:+902423341727 
Fax:+902423353667

VEKALETNAME

VEKİL EDENLER :1-ŞERİFE TEKİN 31123008154
Altındağ Mah. 147 Sk. No: 6 / 5 Muratpaşa / ANTALYA
2-SADIK ALBAYRAK 25762183228
Muratpaşa Mah. Karacaoğlan Cad. No: 3 8 / 3  Muratpaşa / ANTALYA 

VEKİLLER :ANTALYA Barosu'na kayıtlı,
Av. HAŞAN ERGÜDER UNUTMAZ 31798772374
Adres: VARLIK MAH. 100. YIL BULV. BULVAR APT. A BLOK NO:42 K.4 D.9
MURATPAŞA/ANTALYA
Av. EYLEM ÜMİT KAYA UNUTMAZ 30628247440
aynı adreste.

Leh ve aleyhimizde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin 
meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle bizi temsile, 
haklarımızı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, 
sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp 
imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve 
düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile 
ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette 
bulunmaya, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa insan 
Hakları Mahkemesi'nde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem 
tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto 
çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı 
tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararlan almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, 
icra takiplerinde pey sürmeye, AHZU KABZ'a, bizim dışımızda devam edecek duruşmalara katılmaya, 
CMK'nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme 
kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımızı, nüfus kayıt örnekleri ve arşiv bilgilerimizi 
talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın tamamını ıslah 
etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, iflasımızı istemeye, tahkim ve 
hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden 
yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına 
başvurmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibra ve davasını 
kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat 
davası açmaya, İzale'i Şuyu Satış Memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey 
sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep 
etmeye, teslim almaya ve yine T.C. Resmi Ve Hususi Daireler, Birlikler, Şirketler, Bilumum Bakanlıklar, Vergi 
Daireleri, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri, bunlara bağlı tüm kurum ve kuruluşlar ile hakiki ve hükmi 
şahıslar nezdinde bizim kanunen ve usulen yapılması gerekli her türlü iş ve işlemleri takip ve 
sonuçlandırmaya, elden evrak alıp vermeye, yazışmalarda bulunmaya, teslim ve tesellüme, her türlü kayıt, 
suret, izin ve ruhsatlar çıkarttırmaya, bizim adımıza yatırılması gerekli vergi resim ve harçları yatırmaya, 
iadesi gerekenleri iadesinde geri almaya,bizim adımıza imzalanması gerekli her türlü taahhütname, 
muvafakatname, beyanname, dilekçe vesair evrak ve belgeleri imzalamaya, bu yetkilerin bir kısmı veya 
tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak 
üzere ANTALYA Barosu'na kayıtlı 31798772374 T.C. kimlik numaralı Av. HAŞAN ERGÜDER UNUTMAZ , 
30628247440 T.C. kimlik numaralı Av. EYLEM ÜMİT KAYA UNUTMAZ tarafımızdan vekil tayin edildi.

VEKİL EDENLER 
1-ŞERİFE TEKİN 31123008154
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2-SADIK ALBAYRAK 25762183228
Muratpaşa M,ah. Karacaoğlan Cad. No: 38/ 3  Muratp'
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KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli 
NK44 A / S  Y a z ı: 4 / 0 
NBSNO: 201510190070008 - 0538209989 /

ığı tahsil edilmiştir. A-2 / 1 - 2
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ANTALYA 8. NOTERİ 

MUSTAFA İLGAZ

GÜVENLİK MH.GÜLLÜK 
CD.277 SOK. 

ABICIOĞLU APT. N:144 
VİURATPAŞA / ANTALYA 

T el:+902423341727 
Fax:+902423353667

T ü r k i y e  C u m h  u r i y e t i Tarih: 19/10/2015
Yev.No: „ (A)

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların gösterdiği Muratpaşa Nufus 
Müdürlüğü'nden verilmiş 19/10/2015 tarih, 17199 kayıt, J12 seri ve 377058 numaralı 
fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Altındağ mahallesı/koyu, 
111 cilt, 284 aile sıra, 1 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet, ana adı 
Leyla , doğum tarihi 4/4/1961 , doğum yeri Gelendost olan ve halen yukarıdaki adreste 
bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 31123008154 T.C. kimlik numaralı ŞERİFE 
TEKİN ile gösterdiği Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 16/04/2014 tarih, 8710 
kayıt K13 seri ve 57210 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Antalya ili, Muratpaşa 
ilçesi, Haşimişcan mahallesi/köyü, 7 cilt, 391 aile s \ p r f sı rah m an la rın da  nüfusa kayıtlı 
olup, baba adı İlyas , ana adı Nazife , doğum tarÜ>iTo/9/1935 ,jdoğum yeri Korkuteli olan 
ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, dkuryazar öldüğünü bildiren (T.C. Sağlık 
Bakanlığı Antalya 0705047-9 Nolu ASM 'den/verilme 19.10.2015\tarih, 6275 protkol sıra 
no ve A-468364-2-001-A-191015-000096.4İ protokol nolu _ söğlık raporu fotokopi 
ekindedir.) 25762183228 T.C. kimlik numaralı SADIK ALBAYRAK isimli kişilere ait olduğunu
noterlikte huzurumda alındığını, onayları!
19/10/2015

Ondokuz Ekim İkibirçonbeş, Pazartesi günü
j s a .u .
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KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir. 
NK44 A / S Yazı : 4 1 0
NBS NO: 201510190070008 - 0538209989
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