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TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU 
 
 
 

Belediye :Korkuteli Belediyesi  
Mahalle :Kargalık Mahallesi 
Ada/Parsel : 194 ada 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller 
Ölçek :1/5000 İTİRAZ 
 
 
 
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Kargalık Mahallesi  194 ada 4, 5, 6, 7 
ve 8 parsellerin Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarihli toplantısında gündemin 63. maddesinde görüşülerek 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. 
 Aydın ADRASAN’a ait İtiraz dilekçesi incelendiğinde; 194 ada 4, 5, 6, 7 ve 8 
parsellerin Akaryakıt ve Servis İstasyonu için gereken 5000 m² şartını sağlamadığı, planlama 
alnının kuzeyi ve güneyi arasında 10 m lik kot farkının bulunduğu ve inşaa edilecek herhangi 
bir yapıda araziden çıkan hafriyat ya da dolgu malzemesinin komşu konut parsellerinde 
mağduriyet yaratacağı, planlama alanı yakınında asgari mesafeyi ihlal edecek uzaklıkta 2 adet 
akaryakıt istasyonu bulunduğu, parsellerin cepheli olduğu 12 m lik yolun devamlılığının 
olmadığı gerekçeleriyle planlama alanına komşu parsellerin maliki olmasından ötürü itirazı 
bildirmektedir. 
 İbrahim Sadi ODABAŞI’na ait İtiraz dilekçesi incelendiğinde; 194 ada 4, 5, 6, 7 
ve 8 parsellerin Akaryakıt ve Servis İstasyonunun faaliyete geçmesi ile evine giden yolun 
kapanacağı, 5000 m² şartının sağlanmadığı gerekçeleriyle itirazda bulunulduğu 
bildirilmektedir. 
 Plana konu Korkuteli İlçesi, Kargalık Mahallesi  194 ada 4, 5, 6, 7 ve 8 
parsellerde toplam 3496 m² kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarihli ve 390 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. Plan değişikliği kapsamına giren parsellerin toplam alanı 3037 m²’dir. Nazım 
İmar Plan bütünlüğü sağlamak için yeşil alan olarak planlanan 459 m²lik yol ve park alanı ile 
birlikte toplamda plan değişiklik sının 3496 m² alanı kapsamaktadır. 
1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşü 
bulunmaktadır. 
            Söz konusu 194 ada 6,7 ve8 parsellerin cephe aldığı yol üzerinde aynı yönde 1 km 
mesafe içerisinde herhangi bir Akaryakıt İstasyonu bulunmamaktadır. 

Takdir Büyükşehir Belediye Meclisi’nindir. 
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