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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) Mahallesi 
Ada/Parsel : 485 ada 4 parsel.  
Ölçek : 1/1000 
 
 Kumluca Belediye Meclisinin 01.04.2021 tarihli ve 52 sayılı kararı ile uygun 
bulunan Mavikent (Yenice) Mahallesi 485 ada 4 parselin Terminal Alanı kullanımından 
Küçük Sanayi Alanına Dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği Büyükşehir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarihli toplantısında 
gündemin 127. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği üst ölçekli planlara göre 
incelendiğinde;  

Mülkiyeti Kumluca Belediye Başkanlığı adına kayıtlı 3332,40 m²’lik bir alana sahip 
olan 485 ada 4 parsel yürürlükte bulunan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Konut 
Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı olup alt ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2021 tarihli ve 95 sayılı kararı ile onaylanarak 
parsel Küçük Sanayi Alanı olarak planlanmıştır. 

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın 19.01.2021 tarihli ve 4888 
sayılı yazısında “Belediyemiz otogar hizmetlerini Kumluca İlçesi Karşıyaka Mahallesi 59 ada 
80 parselde devam etmektedir. İlgi yazınıza konu Yenice Mahallesi 485 ada 4 parsel ile ilgili 
herhangi bir tasarrufumuz bulunmamaktadır.”; 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 20.01.2021 tarihli ve 5149 sayılı yazısında 
“İlimiz Kumluca İlçesi Yenice Mahallesi 485 ada 4 parsel numaralı taşınmazın mülkiyeti 
Kumluca Belediyesine aittir.; 

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 22.01.2021 tarihli ve 6087 
sayılı yazısında “Kumluca ilçesi, Yenice Mahallesi, 485 Ada, 4 Parselin “Terminal Alanı” 
kullanımından “Küçük Sanayi Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin açıklama raporu 
incelenmiş olup, yapılan plan tadilatı sonrasında terminal alanına ayrılan metrekarenin 
azalmasından dolayı inşa edilecek yapının otopark alanının kapasitesine önem verilmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca öneri küçük sanayi alanının kavşak alanında kalması 
nedeniyle, kavşakta bulunan kurp alanından araç giriş giriş-çıkışı yapılmaması, kavşak 
alanından minimum 50 metre çekilerek parselin güney-batı köşesinden araç giriş-çıkış 
yapılması ve inşa edilecek yapıya ait onaylı vaziyet planına ilişkin birimimizden uygun görüş 
alınmasının plan notuna eklenmesi koşullarıyla ulaşım ağı açısından herhangi bir sakınca 
bulunmadığı tespit edilmiştir.” denilmektedir. 

Plan müellifince hazırlanan plan açıklama raporunda, bölgede tarımsal sanayi ve hal 
alanına hizmet verecek tamir ve bakım atölyeleri, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili 
yan hizmet sektörleri ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak küçük sanayi işletmelerinin 
yer alabileceği ve organize olarak yapılaşabilecekleri bir alanın oluşturulması amaçlandığı, 
İmar planlarında terminal alanı olarak belirlenen alanın, Kumluca ilçe merkezinde yer alan 
otogar alanı nedeni ile halihazırda bölgede ek bir terminal alanı ihtiyacı bulunmadığı, bu 
sebeple Kumluca Belediyesi mülkiyetine ait olan kısmın yine bir kamusal yatırıma çevrilerek, 



bölgenin ihtiyacını karşılayacak küçük sanayi sitesi olarak projelendirilmesi amaçlandığı 
tarımsal faaliyet yürütülen bölgenin düzensiz sanayi yapılaşmasının da bu sayede azalacağı 
belirtilmiştir. 
Takdir Büyükşehir Belediye Meclisinindir. 
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