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TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU 
 
 
 

Belediye :Korkuteli Belediyesi  
Mahalle :Kiremitli Mahallesi 
Ada/Parsel  : 388 ada ve 389 ada batısı 
Ölçek : 1/5000 NİP değ. 
 
 
 

Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde Kiremitli Mahallesi 388 ada ve 389 ada 
batısında toplam 7762 m² büyüklüğündeki alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesinin 13.01.2021 tarihli toplantısında gündemin 
69. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. 

Plan açıklama raporuna göre; Planlamaya konu alan mevcut durumda manav 
tezgâhlarının bulunduğu bir Pazar alanı niteliğinde kullanılmaktadır. Mevcut durumda 
düzensiz bir görünüme sahip olan alanda planlı ve düzenli bir görünüm elde etmek amacıyla 
388 ada ve 389 ada batısında yer alan otopark alanının söz konusu plan teklifi ile Belediye 
Hizmet Birimlerinin ve Pazar tezgâhlarının yer alacağı “Belediye Hizmet Alanı” olarak 
planlanması talep edilmektedir. Yaz aylarında bölgede artan nüfusun taleplerine cevap 
verecek nitelikte ve sayıda daimi manav alanlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 11. Maddesinin 5. Fıkrasında; “Planlarda, 
turizm merkez ve bölgelerinde yılın belirli dönemlerinde ikamet edilen konut alanlarında 
nüfusun gelecekte sürekli yerleşeceği varsayılarak gerekli kentsel, sosyal ve teknik altyapı 
alanları ile ihtiyaca karşılık gelecek otopark alanlarının ayrılması zorunludur. Bu alanlar, 
ayrıldığı amaca uygun yapılaşma gerçekleşinceye kadar park, çocuk bahçesi veya spor alanı 
olarak kullanılabilir.” denilmektedir. 

 Ayrıca Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 11. Maddesinin 6. Fıkrasında; “İmar 
planları hazırlanırken varsa ulaşım planı dikkate alınarak otopark düzenlemesi yapılır. İmar 
planında otopark alanı ayrılırken, alan kullanım kararına bağlı olarak yerleşik ve hareketli 
nüfusun oluşturacağı trafik yoğunluğu dikkate alınarak semt veya bölge otoparkı 
düzenlenir. İmar planlarında otopark alanları ayrılırken otoparkın hizmet vereceği bölgenin 
sosyal, kültürel ve ekonomik durumu ile kalıcı ve hareketli nüfusun oluşturacağı trafik 
yoğunluğu dikkate alınır. Bu bölgelerde ulaşım planlarının yapılması esastır. Bölgesel 
otopark alanları ayrılırken ulaşım planları dikkate alınır.” denilmektedir.  

Söz konusu plan teklifi ile Otopark Alanının Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi 
amaçlanmaktadır. Yürürlükte bulunan planların öngörüsü ile ayrılmış olan Otopark alanının 
kaldırılmasının bölgenin trafik dinamikleri akışını olumsuz yönde etkileyebileceği 
düşünülmektedir.  

Takdir Büyükşehir Belediye Meclisinindir. 
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