
I H  ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ 
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Tarih:28.04.2022

BİRİM İM AR V E  Ş E H İR C İL İK  D A İR E Sİ B A Ş K A N LIĞ I

TALEP SAHİBİ K O R K U TE Lİ B E LE D İY E S İ

MECLİS TOPLANTISININ 
TARİHİ VE GÜNDEM 
MADDESİ

B üyükşeh ir B e led iye  M eclis in in  11 .04 .2022 ta rih li 
top lan tıs ında  gündem in  153. m addes inde  gö rüşü le rek  İm ar 
ve B ayınd ırlık  K om isyonuna  hava le  ed ilm iştir.

TALEP KONUSU

K orkute li B e led iye  M eclis in in  01 .03 .2022  ta rih  ve 37 sayılı 
kararı ile uygun bu lunan, K orku te li B e led iyes i sın ırla rı 
içe ris inde ka lan  ve im ar p lan ında  be lirlenen  yol 
güze rgâh la rına  cephe pa rse lle re  zem in  ka tla rda  tica re t 
ku llan ım  hakkın ın  ve rilm es ine  ilişkin hazırlanan  1/1000 
ö lçekli U ygu lam a İm ar P lanı değ iş ik liğ i.

Korku te li B e led iye  M eclis in in  01 .03 .2022  ta rih  ve  37 sayılı 
kararı ile uygun bu lunan, Korku te li B e led iyes i sın ırla rı 
içe ris inde ka lan ve im ar p lan ında be lirlenen  yol 
güze rgâh la rına  cephe pa rse lle re  zem in  ka tla rda  tica re t 
ku llanım  hakk ın ın  ve rilm es ine  ilişkin hazırlanan 1/1000 
ö lçekli U ygu lam a İm ar Planı değ iş ik liğ i K om isyonum uzca  
ince lenm iş, gös te rim  tekn iğ in in  M ekânsa l P lan la r Y apım  
Y ö n e tm e liğ i’ne uygun o lm ad ığ ından  ve p lan değ iş ik liğ ine  
konu a lan la rın  (yol gen iş liğ i, o topark  ih tiyacı, tra fik  
yoğun luğu  vb .) ana liz  ça lışm aları yap ılm ad ığ ından  
B e led iyes ine  iades in in  uygun o lduğu gö rüşüne  va rılm ıştır. 
Kom isyon R aporu  im za a ltına  a lınarak, M eclis in  ta kd irine  
sunu lm uştu r.
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MECLİS KARARI
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Beledive Başkam : Ömer Niyazi İŞLEK 
Divan Katibi : Nazan YAVUZ 
Divan Katibi : Hatice DEMİR

Birleşim: 1
1
i
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O turum  : 1

K a ra r  tarihi: 01.03.2022

İlgili M üdürlük : İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Saat: 14:30:00 i
1
I

Evrakın Özü : IBZT KULLANIM HAKKININ 
GETİRİLMESİ

K ara r  N o: 37
i
I

KONU : İlçe sınırlarımız içerisinde onaylı iıııar planında belirlenen yol güzergahlarında 
, geçmiş döneni İmar haklan çerçevesinde zemin katı ticari olmayan imar parsellerin zemin 
katlarının isteğe bağlı ticari kullanılabilmesi amacıyla , belirlenen yol güzergahlarına icephe 
parsellere JBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticarct) kullanım hakkının getirilmesini konu alan ekli 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik dosyasının Belediye Meclisi'nee değerlendirilerek 
karara bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 22/02/2022 tarih ve 14 sayılı raporunun 
görüşülmesi

j

KARAR: İm a r  Komisyonu Raporu:14 Komisyonumuzda yapılan inceleme sonucu;
1

İlçe sınırlarımız içerisinde onaylı imar planında belirlenen yol güzergahlarında, geçmiş dönem 
imar hakları çerçevesinde zemin katı ticari olmayan imar parsellerin zemin katlarının isteğe; bağlı 
ticari kullanılabilmesi amacıyla, belirlenen yol güzergahlarına cephe parsellere Zemi-n Katlara 
Ticari kullanım hakkının da getirilmesini konu alan ekli 1/1000 ölçekli. Uygulama imarı planı 
değişiklik dosyası, ilgili yönetmelik ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
30.11.2021 tarih ve 2272046 sayılı yazısına istinaden zorunluluk arz eden bir imar; planı 
çalışması olduğu için,Değer Artış Payına konu olmadığı görüşüne varılmıştır. Bu hususlar 
doğrultusunda zemin katı ticari olmayan imar parsellerin zemin patlarının isteğe bağlıj ticari 
kullanılabilmesi amacıyla, belirlenen yol güzergahlarına cephe parsellere Zemin Katlara jTicari 
kullanım hakkının da getirilmesini konu alan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik 
dosyası, • - i

H ;
%

*  *

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
j

Komisyon Raporu üzerinde Belediye Meclisimizde yapılan görüşme ve müzakere 
sonucu, İmar Komisyonu Raporu komisyondan geldiği şekli ile kabul edilmesi için yapılan 
açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.



MEVCUT
AN TA LY A  ( B Ü Y Ü K Ş E H İR ) KOR KUTELİ B ELEDİYESİ

KORKUTELİ İLÇE MERKEZİNDE BELİRLENEN YOL GÜZERGÂHLARINDA 
ZEMİN KATTA TİCARET KULLANIMI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN

1/1000 Ö LÇEK Lİ UY G U LA M A  İM AR PLANI D E ĞİŞİK LİĞ İ

GÖSTERİM (LEJAND)

KONUT ALANI

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI

ÖLÇEK: 1/7.500





ANTALYA ( BÜYÜKŞEHİR) KORKUTELİ BELEDİYESİ

KORKUTELİ İLÇE MERKEZİNDE BELİRLENEN YOL GÜZERGÂHLARINDA 
ZEMİN KATTA TİCARET KULLANIMI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 
AÇIKLAMA RAPORU

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Antalya ili Büyükşehir, Korkuteli İlçesi merkez yerleşim alanı sınırları içerisinde onaylı imar planında belirlenen yol 
güzergahlarında, geçmiş dönem imar hakları çerçevesinde zemin katta ticari kullanım hakkı olmayan imar 
parsellerinin zemin katlarında ticaret kullanımına olanak sağlayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
hazırlanmıştır.

Resim 1: Uydu Fotoğrafı 

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Planlama alanı, Antalya ili, Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde merkez yerleşim alanı içerisinde belirlenen yol 
güzergâhlarına cephe parselleri kapsamaktadır.

Antalya İlinin en gözde yaya ilçelerinden olan Korkuteli sürekli artan bir ivme ile büyüyerek gelişmektedir. Gelişen ve 
büyüyen ilçemiz gerek ekonomik açıdan gerek sosyal açıdan da sürekli gelişme eğilimindedir.

İlçemizin demografik yapısı gereği ilçemizde sürekli nüfus artmakta ve yeni gelişme alanı ihtiyaçları doğmaktadır.

Korkuteli İlçe merkezi ve gelişme alanlarında konut kullanımında bulunan alanlar artarken bu alanlarda gerek 
günübirlik ihtiyaçlara yönelik gerekse turistik ihtiyaçlara yönelik ticari işletme ihtiyaçları da artmaktadır.
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Hızla gelişen ilçemizde yıllarca sadece merkeze sıkışan ticari faaliyetler , mevcutta da zaten yetersiz olan ilçe 
merkezinde trafik ve otopark olarak çok büyük bir karmaşaya sebep olmaktadır.

Bu durum özellikle yaz aylarındaki 4-5 aylık yaz sezonunda ilçemize yazlamaya gelen ve ilçemizin nüfusunu 3 kat 
arttıran nüfus yoğunluğu ile birlikte değerlendirildiğinde içinden çıkılmaz kaotik bir hale gelmektedir.

Korkuteli İlçemizin imar planı çok eski yıllara dayanmakla birlikte 1986 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğünce 
genel bir Plan Revizyonu yapılmış olduğu bilinmektedir. Resim 2

Revizyon plan tarihi itibariyle merkez nüfusu 12 bin civarında olan ilçede , görüldüğü üzere tüm kamu kurumlarının 
da yer aldığı , çok eski yıllardan beri ticaretin yoğunlaştığı bölge olan merkezde ticaret kararı yer almaktadır.

Resim 2: Korkuteli 1986 İller Bankası Revizyon planı (1986 ila 2014 arası)

Esas itibariyle bu plan görünümü , Korkuteli’nin ikinci Revizyon plan tarihi olan 2014 yılına kadarki plan
değişikliklerinin de işli olduğu bir görünüme sahip olmaktadır.

Plan yapım tarihi olan 1986 yılı ve yakın tarihe kadar olan y ılla r, Korkuteli İlçemizde dışarıdan amaçlı yazlama talep
ve isteğinin hiç olmadığı yaz ve kış nüfusun neredeyse hiç değişmediği yıllardır.
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İlerleyen yıllarda özellikle küresel ısınma ve iklim değişiklikleri nedeniyle Korkuteli gibi Antalya’ya en yakın yayla 
ilçesi olan Korkuteli’de talep patlaması yaşanmış konut yapım ve inşai faaliyetlerden , ticari ve sanayi faaliyetlere 
kadar bir çok alanda gelişme ve değişiklik göstermiştir.
Korkuteli İlçe merkezini kapsayan ikinci bütüncül plan çalışması 2014 yılında yapılan Plan Revizyonudur.

1986 yılından yakın tarihteki 2014 yılı plan revizyonuna kadar İlçe büyük gelişmeler gösterse de 2014 yılı plan 
revizyonu genel anlamda eski formatta imar koordinat sisteminde hazırlanmış digital olmayan planların sayısal ve 
digital hale getirilm esi, ITRF koordinat sisteminde hazırlanarak güncel halihazır harita ile uyumunun sağlanması, 
değişen yönetmelikler ve plan gösterimlerinin plana yansıtılması gibi daha çok gösterimsel ve yüzeysel bir amaç 
taşıdığından plandaki en önemli fark İlçe merkezine sıkışan ticaret faaliyetlerin sadece bir kaç ana cadde boyunca 
ilavesinden ibaret kalmıştır.
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Gelinen noktada 1986 yılı revizyon planından 2014 yılı revizyon planına kadar ve günümüzde Korkuteli İlçemizin 
geldiği noktaya kadar görülen gelişme ve yaşamsal ve iklimsel cazibesi nedeniyle artan talepler karşısında Korkuteli 
İlçe merkezine sıkışmış , altyapı, otopark trafik vs. birçok yönden sıkıntıların had safhaya çıktığı merkezden ticaretin 
yayılması ve dağılması gereği bulunmaktadır.

Özellikle basit ticari ihtiyaçların ilçenin her yanında yoğunlaşan yazlık konutların ve yazlık konaklayıcıların yakın 
bölgelerinden karşılamaları gereği bulunmaktadır. Zira her ihtiyaç için ilçe merkezini kullanmak hem gereksiz hem de 
lüzumsuzdur.

Mevcut ticaret alanlarının artık dolduğu ilçe merkezinde , merkeze bağlanan yollar ile uzak mahallelerdeki yerleşim 
alanlarında önemli ve çok kullanılan güzergahlarda zemin katta ticaret kullanımına olanak sağlayan , bütüncül bir 
düzenleme ile ilçe merkezindeki bu önemli ihtiyaca çözüm önerisi getirilmektedir.

Mevcut imar planında konut amaçlı ayrılan alanlarda yoğun talep nedeniyle yürütülmek istenilen ticari faaliyetlerin 
gerçekleşmesinde ve ruhsatlandırmasında mevzuatlar yönüyle sorunlar yaşanmaktadır.

Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Korkuteli ilçe merkezinde belirlenen yollara cephe 
konut alanlarında yapılaşma tür ve nizamları aynen korunarak belirtilen yola cephe alanda otopark ihtiyacı kendi 
içerisinden sağlanmak kaydıyla yol boyu ticaret kullanımı sağlanmış , ayrıca istenilmesi durumunda parselin konut 
olarak da kullanılabilmesine olanak sağlayan plan değişikliği önerilmiştir.

3. ÜST ÖLÇEKLİ PLAN BİLGİSİ VE MEVCUT İMAR PLAN DURUMU

Planlama alanı, Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında N24 numaralı 
paftada kalmakta olup bir kısmı Kentsel Yerleşik Alan ve bir kısmı Kentsel Gelişme Alanı kullanım kararı 
bulunmaktadır.

Plan 1:1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan i
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Planlama Alanının yer aldığı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 
10.09.2019 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında plan değişikliğine konu alan 
Kentsel Yerleşik Alan ve Kentsel Gelişme Alanı olarak planlıdır.

Plan 2: 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı (ölçeksiz)

Korkuteli Merkez yerleşim alanında yer alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenen yol güzergâhlarında 
yoi boyu ticaret kuiianımı önerüen alanlardaki parsellerde çeşitli yapılaşma nizam ve koşulları yer almaktadır.

Plan 3: Uygulama İmar Planında Değişiklik Alanları
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4. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Plan değişikliği ile Korkuteli ilçesi merkez yerleşim alanı içerisinde belirlenen , imar uygulaması görmüş ya da 
görmemiş (cephe aldığı yol gösterilerek) yol güzergahlarındaki imar adalarında , zemin katlarda yol boyu ticaret 
kullanımı hakkı getirilmek istenilmektedir.

Pian değişikliği sınırları içerisinde yapılaşmasını kısmen tamamlanmış imar adaları bulunmakla birlikte kent 
çeperlerinde belirlenen güzergâhlarda yapılaşmalar henüz tamamlanmamıştır. Yapılaşması tamamlanmamış bu 
alanlarda planlı büyüme ve gelişmeyi sağlamak amacı ile ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen yol güzergâhlarında yol 
boyu ticaret kullanımı tanımlanarak , ilçemiz için çok önemli bir ihtiyaç karşılanmak istenmektedir.

Harita 1: Kadastral Durum (ölçeksiz)

5. PLANLAMA KARARLARI

Plan değişikliği sınırlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Korkuteli ilçe merkezinde belirlenen yol 
güzergâhlarında imar uygulaması görmüş veya imar uygulaması görmemiş mevcut imar planlarında konut alanı 
olarak planlı bulunan imar adalarında belirlenen yollar cephe imar adalarında zemin katta yapılaşma türü, nizamları 
ve yapı yaklaşma mesafeleri değiştirilmeden yol boyu ticaret kullanım hakkı getirilerek ilçe genelinde mevcut duruma 
ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 
hazırlanmıştır. Önerilen plan değişikliği plan notları ile olası artan otopark kullanımının kendi parseli içerisinden 
karşılanması sağlanmış ayrıca belirtilen güzergahlardaki konut parsellerinde istenilmesi durumunda zemin katların 
konut olarak da kullanımın devamı sağlanmıştır.
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Pİan değişikliği sınırları içerisinde yer alan bir bölgelerden , değişikliğinin daha iyi anlaşılması amacı iie daha ayrıntılı 
mevcut ve öneri plan görüntüleri aşağıda verilmiştir.

Plan 4: Öneri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Sınırları Bütüncül (Öiçeksiz)

PLAN NOTU:

1 - Planlama alanında otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde sağlanacaktır.
2 - Planlama alanında yol boyu ticaret tanımı getirilen alanlar istenilmesi durumunda zemin katlan konut olarak da

Kullanılabilir.
3 - Plan Değişikliğine Konu Alanda; Korkuteli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri, Mekânsal Planlar 
Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve İlgili Yönetmelik Hükümleri Geçerlidir.

Saygılarımızla arz ederiz.

Okan ATAK
Şehir Plancısı 
Oda No: 1070
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T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
Planlama Şube Müdürlüğü

TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

Belediye : Korkuteli Belediyesi
Mahalle : -
Ada/Parsel : -
Ölçek : 1/1000

Korkuteli Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde kalan ve imar planında belirlenen yol güzergahlarına 
cephe parsellere zemin katlarda ticaret kullanım hakkının verilmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2022 
tarihli toplantısında gündemin 153. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık 
Komisyonuna havale edilmiştir

Plan değişikliğine konu alanlar, yürürlükte bulunan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planında “Mevcut ve Gelişme Konut Alanı” olarak planlıdır.

Plan müellifınce hazırlanan plan açıklama raporunda; Korkuteli İlçesi merkez yerleşim 
alanı içerisinde belirlenen yol güzergahlarında zemin katlarda yol boyu ticaret kullanım hakkı 
getirilmek istenildiği belirtilmiştir. Ayrıca belirtilen güzergahlardaki konut parsellerinde 
istenilmesi durumunda zemin katların konut olarak da kullanımın devamının sağlanacağı plan 
notu ile belirtilmiştir.

Plan değişikliğinde genelde 10 metre ve üstü yollar (10, 12, 14.50, 15, 15.50, 16.50, 
16, 20, 40 m) güzergah olarak belirlenmiştir. Bu plan değişikliği ile yoğun bir ticaret alanı 
oluşturulmaktadır. Ancak plan değişikliğine ilişkin gerekli (yol genişliği, otopark ihtiyacı, 
trafik yoğunluğu gibi) analiz çalışmalarının yapılmadığı düşünülmektedir.

Takdir Büyükşehir Belediye Meclisinindir. 18.04.2022

f AEİAŞ^ Menekşe A
lafçısı Planlama Şube^


