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 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

                                              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı   

                                                            Planlama Şube Müdürlüğü 

 

 

TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

Belediye  : Kumluca Belediyesi  

Mahalle  : Mavikent (Yenice) 

Ada/Parsel   : 485 ada 3, 14, 16 ve 17 parseller 

Ölçek  : 1/5000 

 

Kumluca Belediye sınırları içerisinde yer alan, Mavikent (Yenice) Mahallesi 485 ada 

3, 14, 16 ve 17 parsellerde düzenleme yapılarak yol ve park alanının ticaret alanına 

dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi 31.08.2021 tarihli 

ve 3682 sayılı yazı ile Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. 

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarihli toplantısında gündemin 

73. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. 

Söz konusu imar planları incelendiğinde; 

 Söz konusu plan değişikliği plan açıklama raporunda; parseller Kumluca ilçesi 

Beykonak mahallesi sınırlarında Beykonak Hal Alanı içerisinde ve kuzeyinde 

kalmakta olup, söz konusu planlama alanı halihazırda ticari ofis ve dükkanların yer 

aldığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Beykonak Hali Hizmet Binası ve Kumluca 

Belediyesi hizmet biriminin yapılarının yer aldığı bir alan olarak kullanılmakta ve 

mevcut yapının imar planlarına işlenerek Ticaret Alanı olarak planlanması 

amaçlandığı belirtilmektedir. 

 Kumluca Belediyesi’nin 31.08.2021 tarihli ve 3682 sayılı yazı ekinde yer alan 1/5000 

ölçekli nazım imar planı değişikliği incelendiğinde mevcutta ticari kütlelerin 

bulunduğu fakat imar planlarında park alanı olarak planlı alanın ticaret alanına 

dönüştürüldüğü görülmektedir. 

 Kumluca Belediyesi 20.09.2021 tarih ve 4016 sayılı yazı ile öneri planda değişiklik 

yapılarak 2. plan değişikliği teklifi gönderilerek 2. Teklif dikkate alınarak 

değerlendirilmesi talep edilmiştir. 

 Kumluca Belediyesi’nin 20.09.2021 tarih ve 4016 sayılı yazısı ekinde iletilen 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine göre incelendiğinde; mevcut durumda 5385 m² 

alan sahip yeşil alan korunacak şekilde doğusunda yer alan 2280 m² Belediye Hizmet 

Alanı olarak planlı alan Park Alanı dönüştürülmüş, yine güney doğuda yer alan iki 

adet park alanı ise büyütülerek toplamda 5385 m²’lik bir eşdeğer alan sağlanarak Park 

Alanı olarak belirlendiği ve halihazırda Ticaret Alanı olarak kullanılan 5385 m²’lik 

alan (imar planlarında park alanı olarak görülen alan) ise, kuzey kısmında ticaret 

alanlarına hizmet edecek şekilde mevcut kullanımında da otopark olarak 

kullanılmasına istinaden 4430m² Ticaret Alanı ve kalan kısım ise Otopark Alanı 

olarak düzenlendiği belirtilmektedir. 

 Plan değişikliği sonucunda park alanı ticaret alanına dönüştürülmüş, fakat belediye 

hizmet alanı kaldırılarak ve yollarda düzenleme yapılarak park alanının eşdeğer alanı 

da sağlanmıştır. 

 Takdir Büyükşehir Belediye Meclisinindir. 
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