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              ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

                 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
                   Planlama Şube Müdürlüğü 

 
       

TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU 
 
 

Belediye :Korkuteli Belediyesi  
Mahalle :Kızılcadağ Mahallesi 
Ada/Parsel :1956 parsel 
Ölçek :1/1000 
 
 
 Korkuteli Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarihli ve 16 nolu kararı ile uygun 
bulunan 19215,42 m² büyüklüğündeki Kızılcadağ Mahallesi 1956 parsel numaralı taşınmazın 
Özel Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2021 tarihli toplantısında gündemin 98. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. 
 Parsel 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar 
Planlarında Tarım Alanı olarak planlıdır. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
09.11.2020 tarihli ve 737 nolu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında parsel 
Özel Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmıştır. 
 Plan açıklama raporuna göre “söz konusu alanda planlama çalışmasının 
yapılmasının amacı; Okul çağındaki çocuklara, ekmeğin sofralarına geliş amacını anlatmak, 
çocukların köy ve köy yaşantısıyla buluşturulması, israfı önlemek ve üretime teşvik amacına 
yönelik verilecek eğitim ve hizmetlerin karşılanması için Özel Sosyal Tesis Alanı olarak 
belirlenen (yeme içme tesisi, kafeterya, taş fırın, köy kahvesi, marangozhane, mini değirmen, 
market, mini tamirhane, konaklama tesisi(çocukları, gençleri ve aileleri köy yaşantısı ile 
buluşturmak için uzun süre konaklama ihtiyacını karşılamak üzere) ,  idari bina, günübirlik 
tesis ve bunlara hizmet veren mescit, WC, OTOPARK )olarak planlanmak,  çocuklarımızdan 
başlamak üzere üretime özendirmek, şehir hayatındaki çocuklarımızı köy hayatı ile entegre 
edecek organizasyonlar yapmak, üniversite gençliğini köy halkı ile buluşturmak, kültürümüzü 
gelecek nesillere tanıtmak ve aktarmaktır.” 
18. Plan Notunda; Özel Sosyal Tesis Alanı olarak belirlenen proje kapsamında tesisi ziyaret 
edecek okul çağındaki çocukların, ailelerin ve diğer konukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
yeme içme tesisi, kafeterya, market, konaklama tesisi (çocukları, gençleri ve aileleri köy 
yaşantısı ile buluşturmak için uzun süre konaklama ihtiyacını karşılamak üzere), etüt üniteleri 
ve bu ünitelere hizmet verecek yapılar, idari bina ve bunlara hizmet veren mescit, WC, 
otopark gibi kullanımlar yer alabilir. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2020 
tarihli ve 737 nolu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı plan notlarında 
konaklama tesisi ibaresi yer almamaktadır. 
 Söz konusu taşınmaz için yapılaşma koşulları E: 0.40 Yençok: 3 kat olarak 
belirlenmiştir. 

Takdir Büyükşehir Belediye Meclisinindir. 
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