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Sayı : 90852262-301.03-
Konu: Finike 40/3,4 parseller, 44/6,7,8,9,10 parseller, 45/1,2,3,4 parseller, 

46/2,3 parseller, 188/8,9,14 parseller, UİP.değ.

Ci3 02/2015

BAŞKANLIK MAKAMINA

Finike Belediye Meclisinin 07.01.2015 gün ve 6 sayılı karan ile uygun bulunan, 
19K-2C nolu imar paftasında yer alan Yeni Mahallesi 40 ada 3,4 parseller, 44 ada 6,7,8,9,10 
parseller, 45 ada 1,2,3,4 parseller, 46 ada 2,3 parseller ve 188 ada 8,9,14 parsellere "+0.00 m 
kotu ile +10.50 m kotu arası ticaret olarak kullanılabilir" plan notunun eklenmesi ve E=2.40 
hmax=23.50 m olan yapılaşma düzeninin 0.40/2.40 yapı yoğunluğu ve Yençok=20.00 m 
olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Hüsamett: 
imar ve Şehircili'

Birol EKİCİ 
Genel Sekreter

Ekler:-İlçe Belediye Meclis Karan 
-1/1000 ölçekli UİP. fot. 
-Açıklama raporu 
-1/5000 ölçekli NİP fot.

Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA 
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66 
Web: www.antalva.bel.tr

Fax : 0 242 243 06 28
E-posta: info@antalva-bld.gov.tr planlama@.antalva.bel.tr
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T.C.
FİNİKE BELEDİYE 

M ECLİSİ

K arar Tarihi : 07/01 /2015
K arar N um arası : 6
K arar K onusu : F in ike ,Y eni M ahalle , 19K2C İm ar Paftasında bu lunan ; 40, 44, 45, 46 ve 188

nolu  adaların Şerbetçi B ulvarına Cepheli Olan Parse ller inde İm ar Planı Tadilatı
Y apılm ası H akkında  Karar.

M ECLİS KARARI

Belediye M ec lis im iz  gündem inde  olan konuları görüşm ek üzere  5393 sayılı Belediye 

K a n u n u ’nun 20. m addes i  gereği, 07 .01.2015 tarih inde saat 14.00’de B e led iy em iz  M eclis  Toplantı 

Salonunda olağan toplanıld ı.

Finike Yeni M aha lle  19 K 2 C im ar paftas ında bulunan, 40 ,44 ,45 ,46 ,188  adaların, Şerbetçi 

Bulvarına cephesi bu lunan  parsellerin, 10,50 m etre yüksekliğe kadar ticaret yapılabilir  hükm ünün  plan 

notlarına eklenm esi ve bu adalarda yapılacak bina yüksekliklerine ilişkin; 19K2C im ar paftasında 

yapılan 1/1000 ölçekli uygu lam a imar planı tadilatı; İm ar K om isyonuna  havale  edilm iş,yapılan  imar 

planı tadilatı İmar K o m isyonunun  07.01 .2014 tarih ve 1 sayılı raporuyla da uygun  bulunm uştur.

Konu, yap ılan  m üzakereker  sonucunda  İm ar K om isyonu  raporu  doğru ltu sunda  oy lam aya

sunularak,

Finike, Yeni M ahalle ,  19K2C imar paftas ında bulunan ,40 ,44 ,45 ,46 ,188  adaların, Şerbetçi 

Bulvarına cephesi bu lunan  parsellerin, 10,50 metre yüksekliğe  kadar ticaret yapılabilir,  hükm ünün  plan 

notlarına eklenm esi ve bu adalarda yapılacak bina yükseklik lerine ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli 

uygulam a imar planı tadilatı, Finike B eled iye M eclisin in  07.01.2015 tarihli o lağan  toplantısında, 5393 

sayılı Belediyeler K an u n u n u n  18. m addesin in  (e) fıkrası gereğince, oy birliğiyle kabul ve 

kararlaştırılmıştır.





ANTALYA ( BÜYÜKŞEHİR) - FİNİKE BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 40/3,4 44/6,7 ,8 ,9,10, 45/1,2 ,3,4, 46/2,3, 188/8,9,14 UYGULAM A İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

PAFTA NO: 19k-2c

h
K

ÖLÇEK: 1/1000

ÖNERİ PLAN

GÖSTERİM (LEJAND)

MUDÜRLUGIİ 
.00

PLAN DEĞ İŞİK LİĞ İ O N A M A  S IN IR I

PLAN NOTU
- +0.00 m ile +10.50171 kotu arası ticaret olarak kullanılabilir.
- Ticaret alanlarında parsellerin otopark ihtiyacı

kendi içerisinden sağlanacaktır._________________________



ANTALYA -  BÜYÜKŞEHİR- FİNİKE BELEDİYESİ
40/3,4 - 44/ 6,7,8,9,10 -  45/1,2,3,4 -  46/2,3 -188/8,9,14 

ADA VE PARSELLERDE 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

AÇIKLAMA RAPORU

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Planlamaya konu 40/3,4 - 44/ 6,7,8,9,10 -  45/1,2,3,4 -  46/2,3 -188/8,9,14 ada ve parseller Antalya, Büyükşehir, 
Finike Belediyesi sınırları içerisinde Şerbetçi Bulvarı üzerinde , 19K-2C nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftasında yer 
almaktadır.

Resim 1:

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Söz konusu ada ve parseller onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol boyu ticaret alanı olarak planlanmış konut 
alanında kalmaktadır.

Planlamaya konu ada ve parseller Finike merkezde , Antaiya-Kaş Karayolu üzerinde bulunmakta olup yoğun ticaret 
kullanımı olan bir bölgede yer almaktadır. Fiiliyatta bölgedeki binaların zemin ve kısmen de zemin üstünde bulunan katlarında 
ticaret kullanımları yer almaktadır. Söz konusu ada ve parsellerde bulunan binaların üst katlarında da ticaret kullanımı talep 
edildiğinden plan değişikliği yapılması gereği doğmuştur.

3.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Ada ve parsellerin kadastral durumunu gösteren harita aşağıdadır.
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4.PLANLAMA KARARLARI

Zeminde ticaret kullanımı bulunan ada ve parsellerin yapılanma koşulları değiştirilmeden +10.50 m kotuna kadar ticaret 
kullanımına olanak sağlamak amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile yapılanma koşulları değiştirilmeden söz konusu ada ve 
parsellere “-+0.00 m kotu ile +10.50 m kotu arası ticaret olarak kullanılabilir” plan notu ile “ ticaret alanlarında parsellerin otopark 
ihtiyacı kendi içerisinden sağlanacaktır.” Plan notu eklenmiştir.

Ayrıca söz konusu alandaki mevcut imar planında E=2.40 Hmax=23.50 m yapı tanımı , 0.40/2.40 yapı yoğunluğu ve 
Yençok=20.00 m olarak yeniden düzenlenmiştir.

Planl: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

Bu plan kapsamında; Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır. 

Saygılarımızla arz ederiz.
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