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Belediye : Kumluca Belediyesi  
Mahalle : Göksu, Merkez, Bağlık, Cumhuriyet ve Temek Eğitim Mahalleleri 
Ada/Parsel : Yol Boyu  
Ölçek : 1/1000 
 
 
 
          Kumluca Belediye Meclisi'nin 04.03.2021 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun bulunan 
Göksu, Merkez, Bağlık, Cumhuriyet ve Temek Eğitim Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 
bir kısım adalarda Ticaret-Konut (TİCK) alanı düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarihli 
toplantısında, gündemin 106. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 
havale edilmiştir. 
           Plan Açıklama Raporuna göre; Planlamaya konu alan Kumluca kent merkezinin ve 
Kumluca İlçesinin ana ulaşım aksı niteliğindeki kuzey aksı olan Gödene Caddesi, güneyde ise 
Ahmet Ali Ağa Bulvarı olarak iki bölgeden oluşmaktadır. Kent Merkezinin ticari akışının yer 
aldığı bu iki aks üzerinde mevcut durumda ticaret alanları ve konut altı ticaret alanları yer 
almaktadır.  
          Gödene caddesine cepheli ve mevcut planlarda Ticaret Alanı olarak planlanmış adalar 
Kumluca ilçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yer alan; Merkezi İş 
Alanlarının gelişimi tamamlanıncaya kadar isteğe bağlı olarak zemin ticaret, üst katlar konut 
olarak kullanılabilir hükmü kapsamında Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ticaret-
Konut Alanı tanımına uygun olarak oluşum göstermektedir.  
          Ahmet Ali Ağa Bulvarına cepheli yapı adaları mevcut planlarda Konut Alanı olarak 
planlanmış olsa da mevcut durumda konut alanlarının zemin katlarında ticari kullanımların yer 
aldığı görülmekte olup zamanla bu durumun ticari faaliyetlerin yoğunlaşmasına zemin 
hazırladığı görülmektedir. Bu sebeplerden mevcut plan hükümleri kapsamında olanak sağlanan 
Ticaret Konut karma kullanım şeklinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun biçimde 
Ticaret+Konut Karma Kullanım Alanı (TİCK) olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 
aktarımı yapılmıştır. 
          Söz konusu alanda hazırlanan ve aynı alanda Ticaret+Konut Karma Kullanım Alanı 
(TİCK) olarak planlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Antalya Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarih ve 13 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.  

Takdir Büyükşehir Belediye Meclisinindir. 
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