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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Sayı : 90852262-105.03-....
Konu : Korkuteli, Kargalık 194 Ada 4-8 P. NİP İtiraz Hk.

BAŞKANLIK MAKAMINA

Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde Kargalık M ahallesi 194 ada 4, 5, 6, 7, 8 parsellere ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Hüsamettin ELMAS 
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.
Tuncay SARIHAN 

Genel Sekreter Yardımcısı
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE 

Av.Cansel TUNCER 
Başkan a.

Genel Sekreter

Ek: itiraz dilekçesi.

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/Antalya Bilgi için: Melike ÜRE
Telefon No: (242)249 50 00 Faks No: (242)249 52 75 Şehir Plancısı
e-Posta: info@.aııtalva.bel.tr İnternet Adresi: hltps://www.antalv a.hel tr Telefon No:
Kep Adresi: abb@hs01.kep.tr
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA
ANTALYA

Antalya ili, Korkuteli ilçesi Kargalık Mahallesi sınırları içerisinde 194 ada 4, 5, 6, 7, 8 parsellere 
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği medisinizce onaylanmış olup askıdadır.

Askıdaki imar planına aşağıdaki gerekçelerle itiraz ediyoruz.

1-Plan değişikliğine konu parseller karayolları genel müdürlüğü sorumluluğundaki yol cephesinde 
kalmakta olup yapılması planlanan istasyonun cephesinin 12.00 metrelik yoldan alınacağı belirtilmiştir. 
1/100000 plan hükmünde karayolları genel müdürlüğü sorumluluğundaki güzergahlarda akaryakıt ve 
LPG istasyonları için 5000 m2 şart koşulmuştur. Her ne kadar cephe alacağı yolun genişliği 12.00 metre 
olsa da plan değişikliği yapılan parseller karayolları genel müdürlüğü sorumluluğundaki yol cephesinde 
kalmaktadır. Bu sebeple 5000 m2 alan şartını sağlamamaktadır.

2-Parsellerin bulunduğu alanda karayolu kotu 1033 metre iken kuzeydeki 12.00 metrelik yol kotu 1043 
m dir. İmar adasının kuzeyi ve güneyi arasında yaklaşık 10 m kot farkı bulunmaktadır. İmar adası imar 
planında omurga ile ayrılmıştır. Kuzeyi ve güneyi yapılacak olan yapılarda aynı kotlarda yapılacaktır. 
Fakat yapılan plan tadilatı ile bu parseller bütün olarak düşünüldüğünden burada tek yapı yapılacak 
olup 10 m kot farkını dengelemek için bina yapımında ya arazi doldurulacak yada kazılacaktır. Arazide 
yapılacak hafriyat ya da dolgu ada içerisinde kalan diğer konut parsellerinin mağduriyetine sebep 
olacaktır.

3- Bu bölgede plan tadilatı yapılan alanın doğusunda 5 km mesafede 2 adet akaryakıt istasyonu 
bulunmaktadır. Bu da onaylanır ise 3 adet olacaktır. Bu bölge için 3 adet istasyon çok olup bu plan 
gerekli değildir.

4-Parsellerin 12.00 metrelik yoldan cephe alacağı belirtilmiştir. Bu yol batıda imar planlarında yaklaşık 
85 m sonra ermekte olup tarım arazilerine çıkmaz sokak gibi saplanmaktadır. Devamlılığı olmayan bir 
yola cephe akaryakıt istasyonu teknik olarak yanlıştır. Öncelikle bu yol ile ilgili düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir.

5- Parsellerin arka kısmındaki adanın ön karayolu ile ortalama 15 metrelik bir kot fark vardır bölgenin 
plan kotesinin incelenerek parsellerin bulunduğu alanın bölgedeki mevcut konutların ve konut 
arsalarının yol sorunun çözümsüz hale gelecek bu yanlışlığın düzeltilmesini bekliyoruz

6- İtiraz sebebim Korkuteli kargalık mahallesinde bulunan 194 ada 3 ve 9 nolu aynı adada bulunan 
konut ve ticari parselin sahibiyim bitişiğimde bulunan akaryakıt istasyonu için planlanan alana hiç bir 
şekilde rızam yoktur

Bu sebeplerden ötürü plana itiraz ediyoruz. Yapılan yanlışın bir an önce durdurulması 
gerekmektedir. Gereğinin yapılmasını imar planının iptal edilmesini istiyoruz.

E k : plankote
Aydın ADRASAN 

Aşağı Pazar mahallesi 624 no 16 kat 3 KORKUTELİ 
TLF: 0 542 4050080 
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