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Meclisin a5.01.2022 Çarşamba gtlnü saat l4:00'de yaplığı 2022 dönemi l.
-l'o lanıısının l. Birl iminin 2. Oıurumunda alınan 2022-7 sa ı[ı kararıdır.

Gı-!NDEMiN l3. MADDESi

İlçemiz, fulerkcz, Hasyurt, Yeşilyurt, Sahilkent. Turunçova Mahallelerini kapsayan

alanda yapılan ilave + revizü/on iınar planında gelinen süreçte 3 adet maddi hata tespit

edilmiştir. Sahilkent Mahallesi, 145 ada 1ve 2 parselin kuzeyindeki imar planında bulunan 25

m'lik yolun plan onama sınırında sehven hata yapılmış olup, plan onama sınırının yeniden

düzenlenmesi. Kale Mahallesini kapsayan revizyoıı öncesi imar planında bulunan plan

noılarrnın ilave edilmesi ve Hasyurl lr4ahailesi ?45 ada 53 paısel ve çevresinde diizenleme

yapılmasıııa ilişkin li l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu, 05.01.2022 tarihli

meclis toplantısında gündemin 8. maddesinde görüşüterek İmar Komisyonuna havale ediImiş

olup,

05.0l .202? tarih ve l sayılı İmar Komisyonu raporu;

İlçemiz, Merkez, Hasyuı1. Yeşilyuıt, Sahilkent, 1-unınçova Mahallelerini kapsayan

alanda yapılan ilave + revizyon imar planında gelinen süreçte 3 adet maddi hata ıespit

edilmiştir.

l_Sahilkent Mahallesi. 445 ada l ve 2 parseliıı kuzeyindeki imar planında bulunarı

25 m'lik yolun plan onama sınırında sehven hata yapılmış olup bir kısmı plan onama sınırt

dışında bırakılmıştır. Bu kısımdaki plan onama sınırıntn yeniden düzenlenmesi,

2-İmar planı revizyonuyla Kale Mahallcsi, Limanüstü bölgesi, Şerbetçi

Bulvarındaki revizyon öncesi plan notlarına göre yapılaşma şanlart zemin katta biıişik nizam

yapılaşma olup emsal 1.00, konut kalları ayrık nizamdıı. Mevcut imar planında ise söz konusu

plan noılan ilave edilmemiştir. Bu duıum Şerbetçi Bulvarındaki silüeti olumsuz etkileyecektir.

Bıı seheple rcvizyon öncesindeki gibi "Kale Mahallesi. (i,imaniistü) Şerbetçi Bulvarına

cephesi olan parsellerden 'tİCK olan yerlcrde zemin kaııa bitişik nizam yapılaşma olup

yrık nizamdır" noıunun plan notlarına ilave edilmesi.
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İlçenıiz Merkez, Sahilkent, Flasyuıı. Yeşilyurı ve Turunçova Mahalleleri
kapsayan alanda yapılan İlave+Revizyon İmar planında tespit edilen madd
haıalar doğrultusunda hazırlanan l/l000 ölçekli uygulama imar plan
değişikliği hakkında karar.

karar Tarihi
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3-Hasl,urt Mahallesi 245 ada 53 parsel ı,e çevresinde düzenleme yapılnıasına

ilişkin hazırlanan li l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğu görüşüne

vanlmış olup. Komisyon ı,aporunuz imza alıına alınarak, koııunun Belediye Meclisimizin

ıakdirine sunulnrası arz olunur.

Konu yapılan müzakereler sonunda lmar Komisyonu raponı doğrultusunda

oylamaya sunularak,

İlçemiz lv{erkez, Sahilkenı, Hasyurt, Yeşilyurı ve Turunçova MüalIelerini

kapsayan alanda yapılan İlavc+Rcvizü,on İmar planında ıespit edi|en maddi hatalar

doğrultusunda hazırlanan l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülerek,

Finike Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarihli olağan ıoplanıısında, komisyondan geldiği

şekliyle nıevcudun oy birliğiyle kabul ve kararlaştınlmıştır. (CHP: 7 kabul oyu, MHP:4 kabul

oyu. Ak Parti: oyu. İyi Parıi: l kabul oyu)
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