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BAŞKANLIK MAKAMINA

Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Orta Mahalle 120 ada 35 ve 51 parsellerden geçen 
yol güzergahının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı 
süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim.
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ANTALYA

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2015 gön ve 734 sayılı kararı ile 
kabul edilip askıya çıkartılan , Serik ilçesi O rta M ahalle 120 ada 35 parsel ve 120 
ada 51 parseller civarında 1/5000 ölçekli Nazım İm ar Planında yapılan Plan 
Tadilatında , daha önceleri bu bölgede yapılan imar çalışmalarında yollann tamamı 
benim arsadan gittiği (kuzeydeki 20m’lik güneydeki lOm’lik ve iç kısımlardaki lOm 
ve 7m’lik yollar ve park alanı) için şimdi yapılan plan tadilatında yolun genişlemesi 
ve yeni konulan yollar yine benim arsadan gidiyor , bunun sonucunda ise arsamda 
yüzde altmışa varan zayiat oluşmaktadır.

Bu plan tadilatına esas olan yerde 7 metrelik yaya yolunun 10 metrelik 
taşıt yoluna dönüştüren taslak krokide şehircilik ve trafik akışkanlığı açısından 
hatalar yapılmış zikzaklı trafik yolu konulmuş ve genişletilen yol ve yeni konulan 10 
metrelik taşıt yolunun tamamı benim arsamdan kullanılmış , adil olarak diğer 
arsalardan da zayiat alınmak sureti ile yolun genişletilmesi gerekirken onlardan hiç 
zayiat alınmamıştır. Bu da hakkaniyet esaslarına aykırı bir şekil oluşturmuştur.Yolun 
bir kısmında , yol genişliği 10 metre yazılmasına rağmen 15 metre genişliğinde yol 
teklifi çizilmiştir. Keza 7 metreden 10 metreye çıkartılan yolun batısında İLK 
ÖĞRETİM TESİS ALANI bulunmakta olup bu yolun yaya trafiğinden taşıt 
trafiğine çıkartılması çocuklarımızın can güvenliği açısından da sakıncalı olup teknik 
ve ulaşım açısından 7 metrelik yolun 10 metreye çıkartılmasında hiçbir fayda yoktur.

İlk öğretim tesis alanının doğusundaki yolun lOm’ye çıkartılması ile 
yolun doğusunda kalan arsam kullanılmaz bir duruma gelmektedir. Arsamın genişliği 
iyice daralmakta bina yapacağım zaman her iki yoldan da 5’er metre çektiğim de 
arsama yapacağım bina 11 m derinliğinde tren vagonu gibi olacaktır.

Belediyemizden bu kısımda yapılan plan tadilatına ek olarak benim 
şöyle bir teklifim olacak : dilekçemin ekindeki krokide de görüldüğü gibi , 
arsamın doğusundaki sarı boyalı 7m’lik yaya yolunun iptal edilmesi ve 
güneydeki sarı boyalı park alanın iptali ile benim mağduriyetim önlenmiş 
olacaktır , bu teklifimin kabul edilmesi durumunda , bende yapılan yol 
genişletme plan tadilatına itiraz etmeyeceğim.

Bu 7m’lik yolun iptali ile kimse mağdur olmayacak bu yol sadece benim 
arsaya yönelik konulmuş bir yoldur.

Yukarıda saydığım gerekçeler doğrultusunda ; Serik ilçesi Orta Mahalle 
120 ada 35 parsel ve 120 ada 51 parseller civarında , 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planında yapılan PLAN TADİLATININ İPTALİNİ veya ekli krokide sarı renk 
ile taralı yol ve parkın kaldırılması teklifimin kabulünü saygılarımla arz ederim.

AdresıOrta Mahalle Atatürk Cad.No:151 
Serik/ANTALYA 

Tel: 0532 253 99 42

Eki: Bir adet teklif kroki 
Bir adet vekalet
Bir adet Serik Kadastro Mahkemesi K eşif Zaptı

120 ada 35 ve 51 parsel hissedarı 
Hüsnüye Tuncer’e Vekaleten 

YAVUZ MURAT TUNCER
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Dava konusu 49 parsel babına gelendi.
Mahalli bilirkişiler müşterek bayanlannda:49 parselin al ile gösterilen kısmı Ramazan Utar 

mirasçılarına aittir .a2 ile gösterilen kısmı İbrahim Utar, Kemal Iltar ^Adnan Utar ve Yüksel Iltar a 
aittir, a3 ile gösterilen kısmı Burhan Mert e aittir ,a4 ile gösterilen kısım Mehmet Yiğite aittir,a5 
ile gösterilen kısmı da Antalya Alanya karayoludur, Antalya Alanya Karayolu inşaaatı 1963 lü 
yıllarda başladı ,1966 yılında bitti ,yoî o hali ile halen aynı şekilde durmakta , yol için 
kamulaştırma yapılıp yapılmadığını tam bilmiyoruz ama her hangibir istimlak işlemi 
yapılmadığını düşünüyoruz o zamanlar böyle bir şey yoktu,istimlak nedeni ile her hangi bir para 
alındığmı duymadık bize tapulama tutanağında ismini okumuş olduğunuz Ramazan oğlu Şükrü 
Akın şuan vefaat etti bu kişi vefaat edeli çok oldu o kişinin burada yeri vardı ancak çocukları sattı 
şimdiki malikleri de zilyetliğin devir yolu ile elden ele burayı satın almışlar 1965 yılından bu 
tarafa şimdiki tespit ettiğimiz malikler buraları kullanmaktalar, .dediler Ayn ayrı beyan lan okundu 
yeminleri yaptırıldı imzalan almdı.

Mustafa Okudan Mehmet Çelik

i  & 1 'Dava konusu 50 parsel sayılı taşınmaza gelendi. C
MAHALLİ BİLİRKİŞİLER MÜŞTEREK BEYANLARINDA :Dava konusu 50 parselin al 

ile gösterilen yer Mustafa Kahya ya aittir a2 ile gösterilen kısmı Hüsnü Baki oğlu Ahmet Can 
Ozpınar a aittir,a3 ile gösterilen kısmı da yoldur,bize tapulama tırnağında okumuş olduğunuz 
Mustafa oğlu Ahmet Esşiz 50 parselde yeri olup olmadığım bilmiyoruz ancak bu kişinin 
cezaevinin olduğu yerin arka tarafında yeri vardır hatta ceza evinin yeride onundur ,ancak bu 
kişinin bu yerleri sattığım biliyoruz, cezaevi burayı istimlak etti ceza evi 1960 yıllardan önce 
yapılmıştı.. Ancak 50 parselde Mustafa Kahya satın aldı Mustafa Kahya bu yeri Ahmet Eşsiz den 
satın aldı, Ahmet Can Ozpınar da burayı satın aldı ancak kimden satın aldığım bilmiyoruz dediler. 
Ayn ayn beyanları okundu yeminleri yaptırıldı imzalan almdı.

Mustafa Okudan Mefuhet Çelik

Dava konusu 51parsel sayılı taşınmaza gelendi.Keşif mahallinde Mustafa Avcı^Bayram 
Karagöz,Muzaffer Ozdemir,Emine Top eşi Mustafa Top,Mehmet Şimşek ,Ayşe Karakaya ,Soner 
İpek, in hazır olduklan görüldü.

Mahalli bilirkişilerden soruldu.
MAHALLİ BİLİRKİŞİLER MÜŞTEREK BEYANLARINDA .Dava konusu 51 parsel 

bilirkişilre göstermiş olduğuumuz al ile gösterilen yeri Hüsnü Bakioğlu Ahmet Can Ozpınar ,a2 ile 
göstenlen yeri Muzaffer Ozdemir,a3 ile gösterilen yeri Serik Şoförler ve Otomobilciler esnaf odası 
,a4 ile gösterilen yeri Emine Top,a5 ile gösterdiğimiz yeri Ali Erkaya,a6 ile gösterilen yeri Nazım 
Yılmaz,a7 ile gösterilen yeri Nevzat Altınay,a8 ile gösterilen yeri Ayşe Elvan ,a9 ile gösterilen yeri 
Isa Burunsuz,al0 ile gösterilen yeri Mustafa Nazmi Uykur,all ile gösterilen yeri Mehmet Şimşik 
,al2 ile gösterilen yeri durkadm Şahin,al3 ile gösterdiğimiz yeri Karalar Petrol Mamulları 
Tar.Tur.Nakliyat Ltş. A14 rumuzu ile gösterdiğimiz yeri Ramazan-Erdoğan Kara ,al5 ile 
gösterilen yeri Şevki Elvan,al6 ile gösterilen yeri Ahmet Can Özpmar(baki Hüsnü oğlul )al7 ile 
gösterilen yeri Ahmet, Mehmet, Hüseyin ,ErolJHtikmet^ülfiye
(Karadayı),Fatma(Kazoğlu),Hatice(Dönüş),Karadayı,(Mustafa evlatlan)al8 ile gösterilen yeri 
Husmye Tuncer,al9 ile gösterilen yeri Sadi Yıldız,a20 ile gösterilen yeri Bayram Karagöz,a21 ile 
göstenlen yeri Mustafa Kahya,a22 ile gösterilen yeri Yakup Akgül,a23 ile gösterilen yeri Mustafa 
Avcı(Abdurrahman oğlu ) a24 ile gösterilen yeri Ahmet oğlu Haşan Kabadayı mirasçılan,a25 ile 
göstenlen yeri Yakup Akgül (Ali oğlu ),a 26 ile gösterilen yeri Ahmet oğlu Necmettin Işık,a27 ile 
gösterlen yeri Ahmet kızı Kamile Uyar,a28 ile gösterilen yeri AHmet oğlu Soner İpek,a29 ile 
gösterilen yeri HAmet kızı Kamile Uyar,a30 ile göşetirelen yeri Ahmet kızı Hüsniye Tuncer 
kııUanmaktadır. dediler. Bu kişilerin en az zilyet olanı 20 yıldan beridir zilyet olduğunu 
söoyleyebilıriz,hatta daha fazla süreden beri zilyet olanlar varMahalla ibilirkişi Mustafa okudan . 
sc&zterineYevam etti ben Abdullah kızı Fatma Özpınar ı tanırım bu kişihin kocası Ahmet Özpmar^Nj






