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              ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

                 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
                   Planlama Şube Müdürlüğü 

 
       

TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU 
 
 
Belediye : Korkuteli Belediyesi  
Mahalle : Akyar Mahallesi 
Ada/Parsel  : 274 ada 43 parsel.  
Ölçek          :1/1000 
 

Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Akyar Mahallesi 274 ada 43 parselin 
akaryakıt ve servis istasyonu olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2021 tarihli toplantısında gündemin 99. maddesinde 
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. 

1/25000 ölçekli nazım imar planında parsel “Tarım Alanı” olarak planlı olup 
1/5000 ölçekli nazım imar planı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.12.2020 

tarihli ve 876 nolu kararı ile onaylanmış ve parsel Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak 
planlanmıştır. Parsel 8123 m²’dir. 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile parsel Akaryakıt ve Servis İstasyonu 
Alanı olarak planlanmak istenmektedir. Teklif 1/1000 uygulama imar planı plan notlarında 
“Planlama Alanında kot karayolundan alınacak olup, inşaat emsali imar parseli üzerinden 
alınır. E:0.40 dır. Planlama alanında yapılacak binaların kat yüksekliği Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nin 12.05.2017 tarih ve 468 sayılı hükmüne uyulacaktır” 
denilmektedir. Söz konusu meclis kararı 08.02.2021 tarihli ve 137 sayılı meclis kararı ile 
revize edilmiş ve hüküm  

“… ayrık nizam yapılaşmaya konu alanlarda ada ölçeğinde yapılan uygulamalar ile 
2.000 m² ve daha büyük parsellerde, mevcut emsal hakkı değişmemek kaydıyla Yençok=7 kat 
uygulaması yapılabilir. Ancak kat yüksekliği aşağıda gösterildiği gibi; 

… 
(18.00) m. Ve daha geniş yollarda; Bina kat adedi bodrum hariç 7’den fazla, 
Tevhit yoluyla oluşacak adalarda 2.000 m² ve daha büyük olma koşulunu sağlayan 

parsellerde; komşu parseller ve/veya yapılarla ilişkisini de kapsayan vaziyet planı onayı 
alınması zorunludur.”  

Şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda söz konusu parselde plan notlarında da 
belirtildiği üzere konaklama tesisi de yapılabileceğinden kat yüksekliklerinin belirlenmesi 
gerekmektedir.  

Plan müellifince hazırlanan plan açıklama raporunda, mevcutta bulunan akaryakıt 
istasyonunun Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 31.10.2003 tarih ve 3525 sayılı ve 
Antalya İl Özel İdaresinden 14.07.2009 tarih ve 0284 sayı ile İkinci Sınıf Gayri Sıhhi 
Müessese İş yeri Açma, Çalışma ruhsatı bulunduğu belirtilmiştir. 

 
Takdir Büyükşehir Belediye Meclisinindir. 
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