


































































A                                          T.C. 
              ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

                 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
                   Planlama Şube Müdürlüğü 

 
 
 
       

TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU 
 
 
 

Belediye :Korkuteli Belediyesi  
Mahalle :Yazır Mahallesi 
Ada/Parsel : 2783 ve 2784 parseller 
Ölçek :1/5000 
 
 
 
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde Yazır Mahallesi, 2783 ve 2784 
parsellerin konut amaçlı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarihli toplantısında gündemin 111. maddesinde 
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. 
 Planlamaya konu 2783 parsel 5000 m², 2784 parsel ise 6650 m² büyüklüğünde 
olup 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarım Alanı olarak planlı olup Kırsal Nitelikli 
Yerleşme Alanları (K) (köy yerleşik alanı) sınırları içerisinde kalmaktadır.  
 Plan Açıklama raporuna göre; planlamaya konu parsel 1/5000 ölçekli nazım 
imar planında Gelişme Konut Alanı, Park ve Otopark olarak planlanmış olup ilgili kurum 
görüşleri plan teklifi dosyasında yer almaktadır. 
 2783 ve 2784 Parsellerin güneyinde kadastro yolu bulunmaktadır. Kadastro yolu 
parseller istikametinde genişletilerek 10.00 m genişliğinde ikinci derece yol önerisi 
getirilmiştir. Bu yol iki parselin arasından kuzey doğu istikametinde devam ettirilerek otopark 
ile sonlandırılmıştır. Ulaşım bağlantılarından sonra parsel sınırlarına göre ise imar adaları 
oluşturulmuştur. 
 Planlama alanında Düşük Yoğunlukta Gelişme Konut Alanında yapılaşma 
0.20/0.40, ayrık nizam 2 kat olacağı belirtilmiştir.  
 Plan çalışması yapılan alanda alan dağılımları yapılması planlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planına göre verilmiş olup nüfus ve yoğunluk hesapları da bu plan 
karaları doğrultusunda yapılmıştır.  
  

Düşük Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı 7019. 72 m²   
Park    2470.98 m² 
Yollar ve genel otopark alanı 2159.3 m² 
TOPLAM       
 

11650 m² 

    
 1/1000 ölçekli taslak uygulama imar planına göre planlama alanı projeksiyon 
nüfusu 67 kişi olarak belirlenmiş ve 2470 m² Park Alanı planlandığı görülmektedir. Mekânsal 
Planlar Yapım Yönetmeliği Donatı Alanları standartlarında yer alan yeşil alan miktarı kişi/m² 
sağlanmıştır. 

Takdir Büyükşehir Belediye Meclisinindir. 
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