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3 .9.2018

ANTALYA

KONU : 17.08.2018 tarihinde askıya çıkan Aksu Belediyesi sınırları içerisinde,
Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde hazırlanan 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliklerine itirazımız hk.

Pınarlı (Cihadiye) 584 ada 1 parsele ilişkin 1/5000’lik ve 1/1000’lik imar planı değişikliği

1. Pınarlı (Cihadiye) 584 ada 1 parsel sayılı imar parselinin malikiyiz.

2. Maliki olduğumuz bu imar parseli ada bazında oluşturulmuş, imarı yıllar önce yapılmış 
ticari bir arsadır.

3. Pınarlı Belediyesi Aksu Belediyesi’ne bağlanmadan ve kapanmadan önce, inşaat yapılması 
için yatırılması gereken harçları da yatırmak suretiyle inşaat ruhsatı aldık. Belediye 
tarafından verilen inşaat ruhsatı ve imar planına uygun olarak hafriyat (kazı) işini büyük 
ölçüde tamamladık. Bazı nedenlerle bugüne kadar inşaatı tamamlayamadık.

4. Kesinleşmiş imar planı olan arsamızın bulunduğu alanda yeniden 1/5000’lik imar planı 
yapıldığını öğrendik. 1/5000’lik imar planının yapımından ve askıya çıkarılmasından 
haberimiz olmadı.

Yaptığımız incelemede; 1/5000’lik imar planında ada düzenlemesinin kaldırıldığını, 
parselimiz ile komşu 583 ada 1 parsel arasındaki yolun kaldırıldığını, bir zorunluluk 
olmadığı halde kuzey ve doğu tarafından geçen yol cephelerinde adanın geometrik 
şeklinin bozulduğunu, parselin kuzeyinden geçen ve batı- doğu istikametine giden yolun 
daha önce doğru bir yol iken yolun parselimize kaydırılarak eğri bir yol haline getirildiğini, 
ayrıca doğu tarafındaki yolun parselimize girecek şekilde kırık ve eğri bir yol haline 
getirildiğini, kesinleşmiş imar planı, oluşan kesinleşmiş imar parselimiz, inşaat ruhsatı ve 
inşaat ruhsatına uygun yaptığımız hafriyatın hiç nazara alınmadığını, bunun sonucu 
arsamızın büyük bir değer kaybına uğradığını tespit ettik.

Müktesep (kazanılmış) haklar korunmak kaydıyla zorunluluk olması halinde elbette ki yeni 
bir imar düzenlemesi yapmak mümkündür. Ancak, zorunluluk olmadığı halde, birilerinin 
yapılarını kurtarmak için plan ve şehircilik ilkelerine aykırı olarak yeni bir plan yapılması 
her bakımdan yanlıştır.

5. 1/5000’lik imar planı değişikliği yapılmış olmakla 1/1000’lik imar planının Belediye’niz 
tarafından yapılacağını düşünüyoruz.

Ancak, 1/5000’lik imar planı değişikliği doğrultusunda yapılacak yeni 1/1000’lik imar 
planı yapılırken yukarıda değindiğimiz plan ve şehircilik ilkelerine aykırı uygulamaların 
nazara alınması, parselimizin geometrik şeklinin bozulmaması, müktesep haklarımızın 
korunması gerekir. Özünde 1/1000’lik imar planı, 1/5000’lik imar planına uygun 
yapılacak olmakla birlikte, yapılacak 1/1000’lik imar planı ile ana arter niteliği taşımayan, 
parselimizin kuzey ve doğusundan geçen yolların ve kavşağın doğru yapılmasını, 
parselimizin geometrik şeklinin bozulmamasını istiyoruz. Zorunluluk olmadığı halde 
yolların plan ve şehircilik ilkelerine aykırı olarak eğri- büğrü yapılması kabul 
edilebilir bir uygulama değildir. Yola isabet eden bazı eski yapıların kurtarılması için 
planın bu şekilde yapıldığı ve arsamızın geometrik şeklinin bozulduğu akla gelmektedir.



Bu yanlış plan ve uygulama ile zarar gördüğümüz gibi, bu yanlış uygulama kamu 
menfaatine de aykırıdır. Başka bir ifadeyle, kamunun da zarar görmesine neden 
olacaktır. Yapılar, ruhsatsız ve çok eski yapılardır. Maliki tarafından yıkılıp yenisi 
yapılacaktır. Oysa, plan kalıcıdır. Yapılan ve yapılacak bu yanlış plan değişikliği ileride 
kentin o bölgedeki yol ve ulaşım durumunu da olumsuz etkileyecektir.

Sonuç olarak, 584 ada 1 parseli kapsayan bölgede daha önce imar kanunu 18. madde 
uygulaması yapılmış olup, D.O.P. uygulaması çerçevesinde arazi terkleri yapılmıştır. 
1/1000’lik imar planı değişikliği yapılırken azami derecede hassasiyet gösterilmesini, plan 
ve şehircilik ilkelerine uygun olarak plan değişikliğinin yapılmasını, parselimizin 
geometrik şeklinin bozulmamasını, aldığımız inşaat ruhsatı ve yaptığımız hafriyatın 
gözetilmesini, kesinleşmiş imar planına göre verilmiş onaylı proje ve inşaat ruhsatına göre 
yapı çekme mesafelerinin dikkate alınmasını ve müktesep haklarımızın korunmasını 
istiyoruz. Saygıyla sunulur.03.09.2018

Adres: Cihadiye mh. Serik 

Aksu / ANTALYA

Ekler;

1- İmar planı no:22N-IIIA,D

2- Çap

3- Yapı tatil zaptı

4- Fesih Seviye tespit tutanağı

5- Tapu örnekleri 3 adet

6- Pınarlı belediyesi encümen kararı 18.madde uygulaması

7- Pınarlı belediyesi 584 ada dağıtım cetveli

8- Antalya Büyükşehir belediyesi Encümen kararı 18.madde

9- İtiraz edilen planın 584 adayı gösterir şekli

10- Kazı yapılan alanın fotoğrafları
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EK BİLGİLER

584 1 : 22N-İİİA.D

I

Cihadiye 17.097,00
- ANTALYA 8ÜY0KŞEHİR SELEOIYESİMAR YÖNETMELİĞİ İLE 
SIĞINAK.ISI YALITIM, DEPREM VE OTOPARK
YÖNETMELİK HÜKÜMLER! GEÇERÜÜR

İNŞAAT DURUMU

Yol Komşu vo Arka Bahçe Mesafesi: 25 .00  m İ 10 ,00  m İ 10 .00  m/1 0 ,0 0  m î f H Ş a a t  T Ü r Ü  I  T İ C a r e t

E = 0.80 ; Hmax : 9.50m■ .. . ______________________________ | _______
inşaat Tarzı: A; Yapılaşma Şartlarında AntalyaBüyökşehirBelediyesi 

İmar YönetmeliğivePian ve Plsn notlan geçeriidir

İnşaat Kotu : o 50 m 

Adı-Soyadı

* w » - 1 » *  f t v u i ı u ı  l u ı u ı n r u c j f  l

03.1jD.2005 tanh ve 26 sayılı kararla. Anyalya 
Büyııkşehir Belediye Meclisince 12.12.2005 tarih 
ve 808 sayılı kararla onanan plan ve plan notları 
geçeriidir.

i-06.09.2010 tarih,ve 20153 sayılı Antalya 
• Buyukşehır Belediyesinin yazısına istinaden 
açık ve kapalı çıkmalar için 1,20 katsayısı 

; kullanılır.
; 1 -Bu imar çapı 1 sene için muteberdir. İmar planında yapılabilecek 
| değişikliklerden dolayı hak iddia edilemez.
İ2-lmar yolu teşekkül etmeden inşaat durumu muteber değildir 
j 3- Inşaal projesi hazırlanırken Tapu Va Kadastro alan ve ölçü j krokisindeki değerler esastır
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YAPI TATİL ZAPTI

Belediyemiz sınırlan içinde Cilıadiye tapulamasında bulunan 584 ada 1 parselin 

sahibi olan Kale paz.Dayn.Tük.Mal.San. ve Tic. A.Ş., Sahil Yapı Denetim 

LTD.ŞT. ile hizmet sözleşmesini yapmış ve Belediyemizden 30.03.2007 tarih v% 

01 Yapı Ruhsatı Numarası ile ruhsatını almiştır.Ruhsata dayalı olarak İnşaatın 

sadece kazımı (Hafriyat) yapılmıştır.

Antalya 4.Noterde 10.02.2009 tarihinde No:04182 nosu ile Yapı Denetim 

Hizmet sözleşmesinin Feshinden dolayı yapı tatil edilmiştir.İnşaata devam 

edebilmesi için, yeni bir Yapı Denetim firmasıyla hizmet sözleşmesi yapması 

gerekmektedir.Aksi durumda inşaata devam ederse 3194 sayılı kanunun 32. ve 

42.maddesi uygulanır. 24.02.2009
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liclediyemi/ sınırları ıverisıtnlc l Ihadıyt tupülunasuıa M 464 pars-H ! I0OÜ ölçeKO 
uygulama planında »2N-!lla^.’N-HI<l ve 72N-jVc paJttalamdn iknîrn,duadır, 
sahiplerinin T.C Antolya 1.Noterliği nden .ılınma 24.02.2006 v.- 05?3?.fr-2.>K
tt$ t.T .C  Konya 4. Noterliği’mlçn alınma 2102 2006 târih ve 07823 sayılı vcknltfleK 
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Pınarlı
Mahallesi

Topmevsim Mevkii

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELED
AKSU İLÇE BELEDİYESİ „
PINARLI VE CİHADİYE MAHALLESİ /  ? j
1/50,00 ÖLÇEKLİ "  j s L  /

NAjZIM İMAR PLANI REVİZYONU /  /  /  ,•
İTİRAZLAR SONRASI DÜZENLENEN PLAN

PLANLAMA SINIRLARI
ö  O  O  PLAN ONAMA SINIRI

-----------PLÂN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
/  Karahayıt Ovası

KONUT ALANLARI

j -  GELİŞME KONUT ÂLÂNI ,(SEYREK YOĞUNLUK)]

Ke n t s e l  ç a l iş m a  a l a n l a r i  i f r  j

TİCARET-KONUT ALANI

TİCARET ALANI N

PAZAR ALANI

Cihadiye
Mahallesi

KAMU HİZMET ALANI

SOSYAL ALTYAPI ALANLAR

sÂĞLİÎ

EŞİS ALANI 'il

AÇIK VE YEŞİL /

ULAŞIM
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