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Finike Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 76 sayılı kararı ile kısmen
uygun bulunan ve kısmen reddedilen, Merkez, Sahilkent, Hasyurt,
Yeşilyurt ve Turunçova Mahal|elerini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000
ölçek!i İlave+Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde
yapılan itirazIar ve maddl hatalar doğrultusunda hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı DeğişikIiklerine askı süresi içerisinde
yapılan 10 adet ltiraz ile tespit edilen 6 adet maddl hataya ilişkin konu
hakkında, -8 adet itirazın Belediyesinden geldiği şekliyle reddine, Yenimaha|le 146 ada 16 parselde bulunan trafo alantnın, halihazırda
bulunduğu 146 ada23 parselde olacak şekilde düzenlenmesine yönelik
yapılan itirazın kabulüne, -Hasyurt Mahallesi,230 ada.41 parselde yer
alan Belediye Hİzmet Alanının E=1.00 Yençok=3 kat rİCX alanı ile 5/A2l3,0.2510.50 yapılaşma koşullarına sahip Konut alanı oIarak
planlanmasına yönelik olarak yapılan itirazın kabulü ve itiraz
doğrultusunda 230 ada 41 parselin plan onama sının dışına çıkartılarak
tarım alanına dönüştürülmesİ,230 ada 34 parselin kuzeyİnde parsel
sının İçerisinde ka|acak şekilde doğu-batı yönünde 10m geniş!iğinde
taşıt yolu önerilmesi,230 ada34 parseldeki 7m!ik yaya yolunun
kaldırıtarak, Konut Alanı, Ticaret-Konut AIanı ile 7m'lik yolun kuzeydeki
10m'lik taşıt yoluna kadar genişIetilmesİ kaydıyla kabulüne, -Karşıyaka
Mahallesi sınırları içerİsinde yer a!an, revizyon öncesİ planda E=1.00
Hmax=6.50m yapılaşma koşullarına sahip Belediye Sosyal Tesis Alanı
olarak plantı bulunan, ancak sehven "Ortaokul AIanı" olarak planlanan
549 ada 1 parselin Be|ediye Hizmet Alanı olarak planlanmasının reddine,
Ayrıca Fİnike Belediye Başkanlığının 27.10.2021tarih ve E.6001 sayılı
yazısı ile İletilen, İncİrağacı Mahallesi,477 ada 1 parselin mevcut imar
durumunun Blok Nizam 2kat olacak şekilde planın maddi hata
kapsamında değerlendirilmesinin kabulüne, Diğer maddi hatalara ilişkin
konuların ise belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne, oylamaya
katılan|arın.oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 21
kabul oyu, İYİ Parti 9 kabul oyu, MHP 6 ret oyu, DSP 4 kabul oyu,
SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile
toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKl: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet
Oylama Raporu)
: İıvııR VE şEHlRciı-İx oainesi aışxnııı-ıĞı Evrak Ta.ve No
Meclisin 08-11-2021 Pazartesi günü saat 14:00 'da yaptığı 2021 dönem i 11.
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Birle iminin 1. Oturumunda alınan 2021-792
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38.

lı kararıdır.

MADDEsİ

Büyükşehir Belediye Meclisinin ||.10.202l tarihli toplantısında önerge verilerek gündemin l46.
Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Finike Belediye Meclisinin
https://ebelediye.antalya. bel.tr/webportal/webportal/karardok. php
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06.10.202l tarih ve 76 sayılı kararı ile kısmen uygun bulunan ve kısmen reddedilen, Merkez,
Sahilkent, Hasyurt, Yeşilyurt ve Turunçova Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli
İlave+Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz|ar ve maddi hatalar
doğrultusunda hazırlanan l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine askı süresi içerisinde
yapılan l0 adet İtiraz ile tespit edilen 6 adet maddi hata hakkındaki;
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01.11.202l tarihli raporunda;
Finike Belediye Meclisinin 06.10,202l tarih ve 76 sayılı kararı ile kısmen uygun bulunan ve
kısmen reddedilen, Merkez, Sahilkent, Hasyurt, Yeşilyurt ve Turunçova Mahallelerini kapsayan alanda
hazırlanan l/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan

itirazilar ve maddi hatalar doğrultusunda hazırlanan 1/10O0 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan lO adet İtirazlle tespit edilen 6 adet maddi hataya ilişkin
konu Komisyonlımuzca incelenmiş,
-8 adet itirazın Belediyesinden geldiği şekliyle reddinin uygun olduğu,
_ Yenimahalle 146 ada 16 parselde bulunan trafo alanının, halihazırda bulunduğu |46 ada23
parselde olacak şekilde düzenlenmesine yönelik yapılan itirazın kabulü,
-Hasyurt Mahallesi, 230 ada4l parselde yer alan Belediye Hizmet Alanının E:1.00 Yençok:3
kat TİCK alanı ile 5lA- 2l3,0.2510,50 yapılaşma koşullarına sahip Konut alanı olarak planlanmasrna
yönelik olarak yapılan itirazın kabulü ve itiraz doğrulfusunda 230 ada 4l parselin plan onama sınırı
230 ada 34 parselin kuzeyinde parsel sınırı içerisinde kalacak şekilde doğu-bah
dışına

çıkarılarak,
yönünde lOm genişliğinde taşıt yolu önerilmesi, 230 ada 34 parseldeki 7mlik yaya yolunun
Laldınlarak, Konut Alanı, Ticaret-Konut Alanı ile 7m'lik yolun kuzeydeki lOm'lik taşıt yoluna kadar
genişletilmesi kaydıyla uygun olduğu,

-Karşıyaka Mahallesi sınırlan içerisinde yer alan, revizyon öncesi planda E:1.00 Hmax:6.50m
yapılaşma koşullanna sahip Belediye Sosyal Tesis Alanı olarak planlı bulunan, ancak sehven "Ortaokul
Alanı" olarak planlanan 549 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasının u}gun
olmadığı,
Ayrıca Finike Belediye Başkanlığının 27.10.202l tarih ve E.600l sayılı yazısı ile iletilen,
İncirağacı Mahallesi, 477 ada l parselin mevcut imar durumunun Blok Nizam 2 kat o|acak Şekilde
planın maddi hata kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğu,
Diğer maddi hatalara ilişkin konulann ise belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu, ti,im üyeler imza|ı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Konu görüşmeye açılarak CHP Grup Sözcüsü konunun Komisyon Raporunda Yer alan '...
230 ada 4t parselin plon onama sırurı dışına çıkarılarak' ifadesine '...tqrım alanına
dönüştürülmesi...' ibaresinin eklenerek Komisyon Raporu doğrultusunda oylanmasınr önermİŞ,
AK parti, İyİ parti, DSB SAADET ve MEMLEKET Grup Sözcüleri bu önerİye katılmış, MHP
Grup Sözcüsü gruplarının serbest oy kullanacağınr beyan etmiş olup yaPılan müzakereler
sonucunda Meclis Başkanı konuyu yapılan eklemeyle birlikte İmar ve Bayındırlık KomisYonu
Raporu doğrultusunda oylamaya sunmuştur.

KARAR:
Finike Belediye Meclisinin 06.10,202l tarih ve 76 sayılı kararı İle kısmen uygun bulunan ve
kısmen reddedilen, Mİrkez, Sahilkent, Hasyurt, Yeşilyurt ve Turunçova Mahallelerini kaPsayan alanda
hazırlanan 1/l000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan
itiraz|ar ve maddi hatalar doğrultusunda hazırlanan l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan l0 adet İtiraz ile tespit edilen 6 adet maddi hataYa iliŞkin
konu hakkında,
-8 adet itirazın Belediyesinden geldiği şekliyle reddine,
- yenimahalle l46 ada 16 parselde bulunan trafo alanının, halihazırda bulunduğıı |46 ada 23
parselde olacak şekilde düzenlenmesine yönelik yapılan itirazın kabulüne,
-Hasyurt Mahallesi, 230 ada 4l parselde yer alan Belediye Hizmet Alanının E:1.00 YenÇok:3
kat TİCK alanı ile 5lA-2l3,0.2510.50 yapılaşma koşullarına sahip Konut alanı olarak Planlanmasına
yönelik olarak yapılan itirazın kabulü ve itiraz doğrultusunda 230 ada 4l. Parselin Plan onama srnın
drşrnu çıkartılarak tarım alanına dönüşti,irülmesi, 230 ada 34 parselin kuzeyinde parsel sınırı iÇerisinde
kaİacak şekilde doğu-batı yönünde l0m genişliğinde taşıt yolu önerilmesi, 230 ada34 parseldeki 7mlik
https:i/ebeled iye.antalya. bel.tr/webportal/webportal/karardok,php
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yaya yolunun kaldırılarak, Konut Alanı, Ticaret-Konut Alanı ile 7m'lik yolun kuzeydeki l0m'lik taşıt
yoluna kadar genişletilmesi kaydıyla kabulüne,
-Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, revizyon öncesi planda E:1.00 Hmax:6.50m
yapılaşma koşullanna sahip Belediye Sosyal Tesis Alanı olarak planlı bı"ılunan, ancak sehven "Oılaokul
Alanı" olarak plaırlanan 549 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlaırmasının reddine,
Ayrıca Finike Belediye Başkanlığının 27.10.2021 tarih ve E.600l sayılı yazısı ile iletilen,
İncirağacı Mahallesi, 477 ada 1 parselin mevcut imar durumunun Blok Nizam 2 kat olacak şekilde
planın maddi hata kapsamında değerlendirilmesinin kabulüne,
Diğer maddi hatalara ilişkin konuların ise belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne, oylamaya
katılanların oy çokluğu ile kararverildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 2l kabul oyu, İYİ Parti 9 kabul
oyu, MHP 6 ret oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET l kabul oyu, MEMLEKET l kabul oyu, Bağımsız l
kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) @Kİ: l adet Komisyoır Raporu, l adet Oylama Raporu)
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Yazdır
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