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PLAN NOTLARI
1)TİCK alanlarında ticaretin olduğu alanlarda otopark ada 
içerisinde çözülmesi zorunludur.
2)Plan değişikliği yapılan alanda 15 metre ve üzeri yoldan 
cephe alan parsellerde isteğe bağlı zemin katlarda ticaret 
yapılabilir.
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Pala Planlama ve Tasarım  Şehircilik Bürosu

ANTALYA İLİ FİNİKE İLÇESİ 

SAHİLKENT MAHALLESİ 300 PARSEL VE ÇEVRESİ 

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU

1- PLAINLAMA A L A N IM N  GENEL TANIM I

Planlama Alanı A ntalya İli, Finike İlçesi sınırları içerisindeki sahilkent M ahallesi 300 parsel ve 

yakın çevresini kapsamaktadır. Planlam a alam nm  kuzeyinden geçen ve uygulam a çalışmaları 

Karayolları 13. Bölge M üdürlüğünce yürütülen karayolları projesi ve Bakanlık kurulunca 

19/09/2016 tarihli 2016/9250 karar no ile kentsel dönüşüm  ve gelişim  proje alanı ilan edilmesi 

bu planın yapılmasına yön vermiştir. (Ek-1)

Planlam a alanı P24A 19D nolu 1/5000 ölçekli N azım  İmar Planı paftası içerisinde kalmaktadır.

Şekil. 1 Hava Fotoğrafı

stiklal Mahallesi 1109 Sokak No:21 Daire:1 {Vakıfbank Karşısı)
M erkez/İSPAR TA

Tel: (246) 223 72 52 -  532 282 53 96



m s m A L A Paia Planlama ve Tasarım Şehircilik Bürosu

2-PLANLAM ANIN AM AÇ VE KAPSAM I

Hızla gelişen kentleşm e sürecinde kentin eskiyen dokularmı ve yerleşim  alanlarmı, kültürel 

miras değerini, korum a-kullanm a dengesini sağlayarak sosyal donatı alanlarını büyütmek ve 

sağlıklaştırmak, otopark sorununu çözümüne kavuşturmak, günüm üz konforu ve kullanım 

şartlarını içeren konut, ticaret, kültür, turizm  ve sosyal donatı alanları oluşturmak am acıyla bu 

çalışm a yapılmıştır.

Şekil.2 M evcut İmar Planı

İstiklal Mahallesi 1109 Sokak No;21 Daire;1 (Vakıfbank Karşısı)
Merkez / İSPARTA

Tel; (246) 223 72 52 -  532 282 53 96



İi^iiALA Pala Planlama ve Tasarım Şehircilik Bürosu

4-PLANLAM A KARARLARI

Planlamayı yönlendiren en önemli faktörler;

-Planlam a alanmm kuzeyinden geçen ve uygulama çalışm aları Karayolları 13. Bölge 

M üdürlüğünce yürütülen karayolları projesi

-Bakanlık kurulunca 19.09,2016 tarihli 2016/9250 karar no ile kentsel dönüşüm  ve gelişim  

proje alanı ilan edilmesi

- Planlam a alanının m evcut yerleşim  dokusu

- Planlam a alanının sosyal donatı alanları ve ulaşım  akslarının ihtiyaca karşılık vermemesi yön 

vermiştir.

Şekil 1: 300 parsel 1. Bölge M evcut Durum

İstiklal Mahallesi 1109 Sokak No;21 Daire;1 (Vakıfbank Karşısı)
Merkez / İSPARTA

Tel: (246) 223 72 52 -  532 282 53 96



Pala Planlama ve Tasarım Şehircilik Bürosu

Şekil 2: 300 parsel 1. Bölge Öneri Durum

1-Planlam a alam nda gelişen ,büyüyen ticaret — tarım  potansiyelinin ihtiyaçlarmı 

carşılamak aynı zam anda Finike genelinde merkezi iş alanmın bulunmamasından kaynaklanan 

sorunları gidermek açısından ve bu bölgenin ticaret ihtiyacım karşılam ak amacıyla bu alanda 

yaklaşık 5283,672 m^ lik bir ticaret alanı ve 56208,49 m" lik TİCK alanı önerilmiştir.

2-1. bölgenin güneyinde bulunan resmi kurum alanları ve kuzeyinde bulunan ticaret 

alanlarının getirdiği yoğunluğu biraz azaltmak için ve aynı zam anda birçok kişi tarafından 

bilinen ve kolaylıkla bulunabilen, kentin veya bulundukları alanın m erkezi noktasında 

konumlanabilecek bir yer bulunm adığından dolayı bu bölgede bir m eydan alanı önerilmiştir.

3- Planlam a alanında her ne kadar nüfus yoğunluğu azaltılm ış olsa da alanda yeşil alan 

ihtiyacı olduğu görülmüştür.Bu sebeple insanların nefes almalarını , şehrin içerisinde olm asına 

rağm en gürültüden ,karm aşadan ,düzensizlikten uzak durm asını sağlayacak aynı zam anda

İstiklal Mahallesi 1109 Sokak No;21 Daire:1 (Vakıfbank Karşısı)
M erkez/İSPAR TA

Tel: (246) 223 72 52 -  532 232 53 96



Pala Planlama ve Tasarım Şehircilik Bürosu

turizm  açısından büyük parklar m im arisiyle, Akdeniz iklimine uygun ağaçlarıyla ve kendine 

has özellikleriyle turistlerin ilgi odağı olabileceği düşünülm üştür.Bu am açla ilçemize yeni 

parklar kazandırılm ış, mevcut parklar yeniden düzenlenmiş Bölgenin kuzeyinde bu bölgenin 

rekreasyon alanın ihtiyacını karşılam ak amacıyla; mevcutta belirtilen alanda yaklaşık 2219.373  

m^ park alanı varken yapılan planın bu bölgesinde yaklaşık 12821,140 m" lik bir park alanı 

önerilmiştir.

4-K entin ulaşım  ve trafik sistem indeki m evcut sorunların ve yetersizliklerin ortadan 

kaldırılması ve m evcut kapasitelerin daha etkin ve verimli kullanılm asına yönelik ve aynı 

zam anda bölgenin ulaşım analizleri sonucunda, öngörülen nüfusun ihtiyaçlarına cevap 

verem eyeceğine, yolların bir çoğunun devam lılığının olmamasından dolayı 7 m etrelik yollarda 

düzenlem elere ve genişletmelere gidilmiştir.

5- Bu bölgede, yapılan analizler ve sosyal donatı dağılım ı doğrultusunda bu bölgenin 

sosyal tesis alanı ihtiyacı olduğundan dolayı yaklaşık 7191,23 m^ lik sosyo kültürel tesis alanı 

Önerilmiştir.

6- 300 parselin doğusu ile batısını arşındaki trafik akışını sağlayacağı düşünülen m evcut 

ulaşım  aksları ve ulaşım  problemleri ile yeni düşünülen yeni ulaşım  güzergahları da göz 

önünde bulundurularak, sistematik, güvenli ve hiyerarşik bir yapıya sahip bir ulaşım sisteminin 

oluşturulm ası hedeflendiğinden dolayı 1. Bölgenin kuzey, Güney ve batısındaki 12 m etrelik 

yollar 15 metreye çıkarılmıştır.

7- Kentin artan taşıt sayısı ile orantılı b ir şekilde, sürücülerin park yeri ihtiyacını 

carşılayamamaları sonucu, ortaya çıkan taşıt sirkülâsyonu problem i ve bunun doğurduğu 

olumsuz etkilerinin tüm ü otopark problemi oluşturmaktadır. Problem kentiçi ulaşımında 

düşünüldüğünde taşıt hareketlerine ayrılm ış arazi şeritleri olan yollar, otopark haline gelerek; 

Dağlantı, erişim  ve hareket fonksiyonlarını icra edemeyen bir sistem haline gelmektedir. 

Sonuçta da gerekli akışın sağlanamadığı bir ulaşım  ağında, önlenem ez tıkanıklıklar ve 

darboğazlar m eydana gelmektedir. Bu sebepten dolayı otopark ihtiyacını karşılam ak am acıyla 

bu bölgede bir genel otopaık önerilmiştir.

İstikial Mahallssi 1109 Sokak No;21 Daire;1 (Vakıfbank KarşısO
Merkez / İSPARTA

Tel: (246) 223 72 52 -  532 282 53 96



P i^ L A Pala Planlama ve Tasarım Şehircilik Bürosu

Şekil 3: 300 parsel 2. Bölge M evcut Durum

Şekil 4: 300 parsel 2. Bölge Öneri Durum

istiklal Mahallesi 1109 Sokak No:21 Daire:1 (Vakıfbank Karşısı)
Merkez / İSPARTA

Tel: (246) 223 72 52 -  532 282 53 96
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b í n a l a Pala Planlama ve Tasarım  Şehircilik Bürosu

1- Bu bölgenin güneyinde bulunan ilİiöğretim alanı, yapılan analizler ve sosyal donatı 

dağılım ı doğrultusunda bu bölgenin bir ilköğretim  alanı ihtiyacı olduğundan dolayı yaklaşık 

7952,045 m lik İlköğretim alanı ve ayrıca Bölgenin doğusunda bu bölgenin rekreasyon alanın 

ihtiyacını karşılam ak am acıyla ve dere kenarına yeşil bant olacak şekilde yaklaşık 8407,875 m^ 

lik bir park alanı önerilmiştir.

2-K ent içindeki hatalı veya yanlış parklanm alar trafik hacmini ve yol kapasitesini olumsuz 

yönde etkileyerek trafik akışını yavaşlatacak veya durma noktasına getirerek ulaşım sorunlarını 

arttıracaktır. Bu sebepten dolayı otopark ihtiyacını karşılam ak am acıyla bu bölgeye cep 

otoparkları önerilmiştir.

3-Bölgenin doğusunda bulunan dini tesis alanı M ekansal planlar yapım  yönetmeliğinde 

beliıtilen asgari alan büyüklüğüne uym adığından ve ihtiyacı karşılam adığından dolayı dini tesis 

alanında yaklaşık 2626,894 m^ lik genişletm e yapılmıştır.

4-M evcut ulaşım aksları ve ulaşım  problemleri ile düşünülen yeni ulaşım  güzergâhları da 

göz önünde bulundurularak, sistematik, güvenli ve hiyerarşik bir yapıya sahip bir ulaşım 

sistem inin oluşturulm ası hedeflendiğinden aynı zam anda bölgenin batısm da bulunan adaların 

geniş olması ve var olan yolların ihtiyaca karşılık verm em esinden dolayı doğu batı ve kuzey 

güney doğrultusunda 10 metrelik yollar önerilmiştir.

İstiklal Mahallesi 1109 Sokak No:21 Daire:1 (Vakıfbank Karşısı)
M erkez/İSPAR TA

Tel: (246) 223 72 52 -  532 282 53 96
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lALA Pala Planlama ve Tasarım Şehircilik Bürosu

Şekil 5: 300 parsel 3. Bölge M evcut Durum

İstiklal Mahallesi 1109 Sokak No;21 Daire:1 (Vakıfbank Karşısı)
Merkez / İSPARTA

Tel: (245) 223 72 52 -  532 282 53 96



Şekil 6; 300 parsel 3. Bölge Öneri Durum

istiklal Mahallesi 1109 Sokak No;21 Daire;1 {Vakıfbank Karşısı)
Merkez / İSPARTA

Tel: (246) 223 72 52 -  532 282 53 96
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P ^ A L A
Pala Planlama ve Tasarım Şehircilik Bürosu

1- Planlama alanında her ne kadar nüfus yoğunluğu azaltılm ış olsa da alanda yeşil alan 

ihtiyacı olduğu görülmüştür. Bu sebeple insanların nefes almalarını, şehrin içerisinde olmasına 

rağm en gürültüden .karm aşadan .düzensizlikten uzak durmasını sağlayacak aynı zam anda 

turizm  açısından büyük parklar mimarisiyle, Akdeniz iklimine uygun ağaçlarıyla ve kendine 

has özellikleriyle turistlerin ilgi odağı olabileceği düşünülm üştür.Bu am açla ilçem ize yeni 

parklar kazandırılm ış, m evcut parklar yeniden düzenlenm iş.Bu bölgenin rekreasyon alanın 

ihtiyacını karşılam ak am acıyla yaklaşık 7071.713m^ lik bir park alanı. Yine bölgenin batısında 

rekreasyon alanı ihtiyacını karşılam ak am acıyla 2712.225 m^ lik bir park alanı ve dere kenarına 

bant şeklinde 1686.059 lik bir yeşil alan önerilmiştir.

2- Bolgem n batısında bulunan adaların geniş olması ve var olan yolların ihtiyaca karşılık

verm em esinden dolayı, doğu batı doğrultusunda 10 m etrelik yollar önerilm iştir. Aym zam anda

güneyden kuzeye doğru ilerleyen 12 ile başlayıp 7 metre ile biten yol her yerde 12 m etre olacak 

şekilde düzenlenm iştir

3- 300 parsel çevresinde bulunan sağlık tesis alanları erişilebilecek uzaklıkta olması ve

ihtiyaca karşılık verdiğinden dolayı, 3.bölgenin ortasından bulunan sağlık tesis alam 
kaldırılmıştır.

5- Finike İlçesinde deniz turizminde geliştirilmesi öngörülmüş ve bu doğrultuda söz 

konusu alanın kıyı kesim inde günübirlik tesis alanları önerilm iştir

İstiklal Mahallesi 1109 Sokak No:21 Daire:1 (Vakıfbank Karşısı}
Merkez / İSPARTA

Tel: (246) 223 72 52 -  532 282 53 96
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Şekil 7: 300 parsel 5. Bölge M evcut Durumu

Şekil 8: 300 parsel 5. Bölge ö neri Durum

İstiklal Mahallesi 1109 Sokak No:21 Daire;1 {Vakıfbank Karşısı)
Merkez / İSPARTA

Tel: (246) 223 72 52 -  532 282 53 96
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1- Planlam a alanında her ne kadar nüfus yoğunluğu azaltılm ış olsa da alanda yeşil alan 

ihtiyacı olduğu görülmüştür.. Bu sebeple insanların nefes almalarını, şehrin içerisinde olm asına 

rağmen gürültüden, karmaşadan, düzensizlikten uzak durmasını sağlayacak aym zam anda 

turizm açısm dan büyük parklar mimarisiyle, A kdeniz iklimine uygun ağaçlarıyla ve kendine 

has özellikleriyle turistlerin ilgi odağı olabileceği düşünülmüştür. Bu am açla bu bölgedeki 

mevcut parklar yeniden düzenlenm iş toplam da yaklaşık 16841,729 m ' lik bir park alanı dere 

kenarına bant şeklinde 4517,432m ' lik bir yeşil alan önerilmiştir.

2-Planın yerleşim  desene göz önünde bulundurularak sosyal donatı alanları yürüme 

mesafesi içerisinde, ulaşabilirliği yüksek, plan yoğunluklarına uygun bir biçimde alanda 

bulunan diğer sosyal tesislerin konum u göz önünden bulundurularak kaldırılıp 4. bölgenin 

doğusunda ilköğretim  alanın karşısına 2585,387 m^ lik bir sosyal tesis alanı önerilmiştir.

3-Ulaşım  ve trafik sistemindeki m evcut sorunların ve yetersizliklerin ortadan kaldırılması

ve m evcut kapasitelerin daha etkin ve verimli kullanılm asına yönelik 300 parselin tam am ında

ve 4. Bölgenin genelinde m inim um  yol genişlikleri 10 m etre tutularak yol düzenlemeleri 
yapılmıştır.

4-Tercihli kullanım  alanları geçmiş yıllarda turizm in özendirilmesi am acıyla düzenlenm iş 

de olsa, kullam m  tercihinin kullanıcılara bırakılm ış olması nedeniyle bu alanlarda turizm  

yapılaşm aları oldukça sınırlı kalm ıştır ve mevcut durumda da bu alanlar konut amaçlı 

cullanılmaktadır bu sebepten dolayı 4. Bölgenin doğusunda bulunan 3 adadaki tercihli 

kullanım olarak belirtilen alanlar konut alanına dönüştürülmüştür.

5- Finike İlçesinde deniz turizm inde geliştirilmesi öngörülm üş ve bu doğrultuda söz 

konusu alanın kıyı kesim inde günübirlik tesis alanları önerilmiştir.

5-ANALİZLER

jpi^^ALA
Pala Planlama ve Tasarım Şehircilik Bürosu

5 .1 .A ktif Yeşil A lanlar

Planlama alanın Onaylı imar planında belirlenen park ve rekreasyon alanları toplam

23781.12 m ^ k e n ,  Planlanan alan sınırının içerisinde 12 adet kenti rahatlatacağım düşünülen

bütüncül park alanı ve planlama alanının kuzeyinde bulunan dere aksı boyunca 10 m etre

genişliğinde toplam da 1130 metre uzunluğunda yeşil bant oluşturulmuştur. Ve toplam da

59419.1 İm - park alanına çıkartılmıştır. (EK-2)

İstiklal Mahallesi 1109 Sokak No:21 Daire:1 (Vakıfbank Karşısı)
Merkez / İSPARTA

Tel: (246) 223 72 52 -  532 282 53 96
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5.2.Dini Tesis Alanları

Pala Planlama ve Tasarım Şehircilik Bürosu

Planlam a sahası içerisinde onaylı plan içerisinde 2 adet dini tesisi alanı bulunmaktadır.

M evcut dini tesisi alanı 2612.01 m" alanı kapsam aktayken öneri plandaki dini tesisi alanı

3352,75 arttırılarak toplamda 5964,76 m ^ olmuştur. Böylece olması gereken standartları na 

ulaştırılmıştır.(EK-3)

5.3.Sosyo Kültürel Tesis Alanları

Onaylı imar planında sosyo-kültürel tesis alanı 7661,76 m" büyüklüğündedir.

Hazırlanan revizyon im ar planında sosyal ve kültürel tesis kullanım ları tekrar gözden

geçirilm iştir. Planlama sahasmm kuzey doğusuna 1 adet ve planlam a alanm m  atışına 3 adet

sosyo kültürel tesisi alanı oluşturulmuştur.. Bu alanlar toplam da 10372.45 m^’lik bir alan 

kapsamaktadır. (EK-4)

5.4.Eğitim  Tesis Alanları

Planlam a alanı içerisinde m evcut durum da 1 adet eğitim  tesisi bulunmaktadır. Bu alanı 
İlkokul alanı oluşmaktadır.

Hazırlanan im ar planı revizyonunda alan içerisindeki eğitim  tesislerine 1 adet okul alanı

daha ilave edilm iş ve var olan eğitim  alanı genişletilm iştir. Bu alanlar toplam da 12399 m^’lik 

bir alan kapsamaktadır. (EK-5)

5.5.Sağlık Tesis Alanları

Onaylı im ar planda Saghk Alanı toplamda 2251.33 m2 büyüklüğündedir. 16,10.201

tarihinde 55 sayılı karar ile alm an Finike belediyesi M eclis Kararı ile Finike M erkezin giriş

noktası olan ve planlam a alanının batısında bulunan 340 ada 1 parsel nolu alanda şehir

Hastanesi amaçlı plan değişikliği yapılmış ve yapı hızla tam am lanm a aşam asındadır.Söz

konusu hastane alam; Finike ilçesine hizm et verecek şekilde tasarlanm ış ve bölgenin sağlık

ihtiyacının büyük bölüm ünü karşılar duruma geleceği düşünülm ektedir.Aynı zamanda Alanın

Kuzey doğusunda 08.01.2015 tarihinde alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 04.12.2014

tarihinde alınan Finike belediye M eclis Kararı ile bu alanda da yeni bir hastane alanı 
oluşturulmuştur.

İstiklal Mahallesi 1109 Sokak No;21 Daire:1 (Vakıfbank Karşısı)
M erkez/İSPAR TA

Tel: (246) 223 72 52 -  532 282 53 96
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Söz lionusLi Planlama Alanı içerisin de yer alan daha önceki hastane alanı Çevresine

yapılan hastane alanları sebebiyle atıl duruma düşeceği düşünüldüğünden bu alan kaldırılarak 

park alanına dönüştürtmüştür.

Pala Planlama ve Tasarım Şehircilik Bürosu

5.5.Ticaret Alanları

Planlanan alan sınırları içerisinde ticaret alanları ve ihtiyaca göre TİCK alanları

bulunm aktadır. Bu alanlar toplam da 9644.39 m -’lik ticaret alanı 82897.33 m -'lik  TİCK 

alanları kapsam aktadır. (EK-6)

Alan Kullanımı Tablosu

ALAN KULLANIMI

MEVCUT ÖNERİ
Adı Alan (m2) % Alan (m2) %

Konut 505372.72 12% 276904.47 39.39%
GünübirlIkTesIs Alanı _ 35347.36 5%

Dini Tesis 2612.01 0.40% 5964.76 0.83%
Eğitim 4248.81 0.60% 12399.87 1.74%

Ticaret Alanları 3854.5 0.50% 9644.39 1.40%
Konutaltı 13782.96 2.00%

TİCK _ 82897.33 11.80%
IVleydan 6117.54 0.86%

Park 23781.12 3.30% 59419.11 8.49%
Sağlık tesisi 2251.33 0.30%

Sosyo-Kültürei Tesis 7661.76 1.10% 10372.45 1.49%
Tercihli kullanım 22109.58 3.10%

BHA 1963.67 0.30%

YOLLAR 114667.04 16.30% 203238.22 29%
TOPLA IVl 

------------------------------- 702305.5 100% 702305.5 100%

Isiıklal Mahallesi 1109 Sokak No:21 Daire.'l (Vakıfbank Karşısı)
M erkez/İSPAR TA

Tel; (246) 223 72 52 -  532 282 53 96
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NÜFUS TA BLO SU

M evcut Öneri

Konut Konutaltı

Ticaret

Konut TİCK

Ada Alanı 505372.72 137822,96 234091,45 56208,49

Em sal 1 0,8 1 0.8

•

İnşaat Alanı 505372,72 110258.37 234091,45 44966,792

O rtalam a Ev 

Büyüklüğü

149 149 149 149

H anehalkı

Büyüklüğü

3,26 3,26 3,26 3,26

Nüfus 11057,148 2412,36 6115,44 983.84

Toplam 13469,52 7509,43

1. G ENEL H ÜK ÜM LER

2.1. Gelişm e K onut Alanı:

K onut Alanlarmda Aşağıdaki Yapılaşm a Hükümlerine Uyulacaktır;

2.1.1. Kat A lanı Kat Sayısı Max 1.00 Olacaktır.

2.1.1. Taban Alanı Kat Sayısı Taks M ax. 0.20 Olacaktır.

2.1.1. Kat Adedi M ax 5 kat Olacaktır.

2.2. T icaret A lanı (T l):

Bu Alanlar: İş M erkezleri, Ofıs-Büro, Çarşı, Çok Katlı M ağazalar, K am u Veya Özel Katlı 

Otoparklar, Alışveriş M erkezleri, Otel Ve D iğer Konaklama Tesisleri, Sinema, Tiyatro, M üze, 

^ü tü p h an e . Sergi Salonu Gibi Sosyal Ve Kültürel Tesisler, Lokanta, Restoran, Gazino, Düğün
İstiklal Mahallesi 1109 Sokak No:21 Daire:1 {Vakıfbank Karşısı)

Merkez / İSPARTA
Tel; (246) 223 72 52 -  532 282 53 96
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Pala Planlama ve Tasarım Şehircilik Bürosu

Salonu Gibi Eğlenceye Yönelik Birimler, Yönetim  Binaları. Katlı Otopark, Banka, Finans 

Kurum lan. Yurt, Kurs, Dershane, Gİbi Ticaret Ve Hizmetler Sektörüne İlişkin Yapılar 

Yapılabilen Alanlardır. Ancak Bu Alanlarda Katlı Otopark, Özel Eğitim, Özel Yurt Veya Özel 

Sağlık Tesisi Yapılabilmesi İçin İmar Planında Bu A m açla Değişiklik Yapılması Yapılarak 

Ticaret Kullanımından Çıkarılm ası Gerekir.

2.3. Ticaret-K onut Alanı(TİCK);

Tek başına konut olarak kullanılm am ak koşuluyla, Ticaret, Ticaret + Konut Kullanımlarının 

Yer Aldığı Alanlardır.

2.4. Eğitim Alanları (Anaokulu, İlkokul, O rtaokul, Lise)

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim  ile yükseköğretim e hizm et verm ek üzere kam uya veya 

gerçek veya tüzel kişilere ait; eğitim  kampüsü, genel, mesleki ve teknik eğitim  fonksiyonlarına 

ilişkin okul ve okula hizm et veren yurt, yemekhane ve spor salonu gibi tesisler ayrılan 

alanlardır. Yapılaşma Durumları Yapı Y aklaşm a Sınırlarını İhlal Etm em ek Şartıyla Teknik 

Projesine Göre Belirlenecektir.

«

2.5. ibadet Alam

İbadet Etmek Ve Dini H izm etlerden Faydalanm ak Am acıyla İnsanların Toplandığı, Dinî 

Tesis Ve K ülhyesınin, Dinî Tesisin M imarisi île Uyumlu Olm ak K oşuluyla Dinî Tesise Ait; 

Lojman, Kütüphane, Aşevi, Dinlenme Salonu, Yurt Ve Kurs Yapısı İle Gasilhane, Şadırvan Ve 

Hela Gibi M üştemilatların, A çık Veya Zem in Altında Kapalı Otoparkın D a Yapılabildiği 

Alanlardır. Yapılaşm a Durum ları Yapı Yaklaşm a Sınırlarını İhlal Etm em ek Şartıyla Teknik 

Projesine Göre Belirlenecektir.

2.6. K ültürel Tesis Alanları

Toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizm et verm ek üzere kütüphane, halk eğitim merkezi, 

sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera 

gibi fonksiyonların yer aldığı kam u veya özel mülkiyetteki alanlardır. Yapılaşma Durumları 

Yapı Yaklaşma Sınırlarını İhlal Etm em ek Şartıyla Teknik Projesine Göre Belirlenecektir.

İstiklal Mahallesi 1109 Sokak No:21 Daire:1 (Vakıfbank Karşısı)
Merkez / İSPARTA

Tel; (246) 223 72 52 -  532 282 53 96
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I V ^ A L A Pala Planlama ve Tasarım Şehircilik Bürosu

2,7. Park ve Yeşil Alanlar

2.7.1. Park: İmar Planı İle Belirlenm ek Ve M evcut Ağaç Dokusu Dikkate Alınarak Tabii

Zemin Veya Tesviye Edilmiş Toprak Zemin A ltm da Kalmak Üzere, Ağaçlandırm a Ve

Bıtkilendirme İçin Yeterli Derinlikte Toprak Örtüsü Olması Ve Standartlan Sağlaması

Kaydıyla Otopark Ve Havuz İle A çık Spor Ve Oyun Alanı, Umumi Hela, 1 Katı, Yençok =6,50

M .’Yi Ve Taban Alanı Kat Sayısı Toplam da 0,05’ü Geçmemek, Sökülüp Takılabilir

M alzem eden Yapılmak Kaydıyla; A çık Çay Bahçesi, Büfe, Pergole, Kameriye, M uhtarlık,

Güvenlik Kulübesi, Sporcu Soyunm a Kabinleri. Taksi Durağı, Trafo Gibi Tesislerin

Yapılabildiği, Kentte Yaşayanların Yeşil Bitki Örtüsü İle Dinlenme İhtiyaçlarının Karşılandığı 

Alanlardır.

2,8. G ünübirlik Tesis Alanı

j 621/3830 sayılı Kanunun 8. m addesi uyarınca uygulam a imar planı kararı ile sahil 

şeridinin ikinci 50 m etrelik kısm ında toplıun yararına açık olm ak koşuluyla konaklama dışında 

günübirlik turizm yapı ve tesisleri" yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Sahil şeridinin ikinci bölümü özel m ülkiyete konu olm akla birlikte, kam u yararı ilkesi 

doğrultusunda üzerinde toplum un yararlanm asına açık tesislerin yer alabileceği alanlar 

olduğundan, çağdaş toplum yaşam ının gereksinimi olan kullanım lar göz önünde 

bulundunılarak, bu alanlar üzerinde yapılabilecek tesislere, 30.3.1994 tarihli Yönetmelikte, 

spor tesisleri, go lf alanları, lunapark, fuar ve su oyunları parkı gibi tesislerde eklenmiştir.

Ancak, bu alanlarda bu tür tesislere m üsaade edilirken dikkat edilmesi gereken husus, 

uygulam a yönetm eliğinin 17. maddesi uyarınca günübirlik turizm  tesislerinin emsal 0,20"yi bir 

(1) katı, h -  4.50 metreyi, asm a kat yapılması halinde h -  5.50 metreyi geçemeyeceği 

belirtilmiştir bu hüküm ler geçerlidir.

2.9. D iğer Hükümler:

2.16.1. Plan Kapsamında; M eclis Kararları İle Eklenen Plan N otları Dışında, 3194 Sayılı İmar 

Kanunu İle İlgili Yönetmelik Hüküm leri Geçeriidir.

2, PLAN NOTLARI

1)TİCK alanlarında ticaretin olduğu alanlarda otopark ada içerisinde çözülm esi zorunludur.

İstiklal Mahalle3i1109 Sokak No:21 Daire:1 {Vakıfbank Karşısı)
Merkez / İSPARTA

Tel: (246) 223 72 52 -  532 282 53 96
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2) Plan değişikliği yapılan alanda 15 m etre ve üzeri yoldan cephe alan parsellerde isteğe bağlı 

zem in katlarda ticaret yapılabilir.

Şeki) 2. 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı İlave ve Revizyonu
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Konu:Antalya îli Finike İlçesi 
Nazım İmar Planı 
Revizyonu İtirazı < A Y I T T A R l M İ  i  18-07-2017

Antalya Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına

Antalya ili Finike ilçesi Sahilkent mahallesinde planlamaya konu olan 300 parsel 
68.16 ha olup bunun 1.91 ha’lık kısmı Finike bölge hastanesine Maliye Bakanlığı tarafından 
tahsis edilmiştir. 300 parselden planlama alanına 66.25 ha lik alan kalmıştır. Planlanan alan 
toplamı ise 79.67 ha dır. 13,41 ha planlama alam 300 parsel sınırlan dışına taşmıştır.

Belediyenizce 19/06/2017 tarihinde askıya çıkanlan Antalya İli Finike İlçesi Nazım  
İmar Planı Revizyonu, plan müellifi olarak tarafımdan detaylı incelenmiştir.

Yapılan revizyona göre alan dağılımları:

KAYDI YAPAN 
BİRİM
---------------- ----- J

Ya«ı IşIsri Şube Müdürlüğü

308Y A N 0 2 0 1 7 -1 3 1 2 8 7
EVRAK KAYIT 
'40 2 0 1 7 -5 1 2 8 9 i

Alan Adı: Alan Büyüklüğü (M2):
Konut Alanı 333782

Konutaltı Ticaret Alanı 66309
Yeşil Alan 63988

İbadet Alanı 6660
Eğitim Alanı 14594

Kültürel Tesis Alam 6328
Sosyal Tesis Alanı 5623

Meydan 5775
Otopark Alanı 1681
Ticaret Alanı 11937

Dere 14572
Günübirlik Tesis Alanı 38741

olarak hesaplanmıştır.

Plan revizyonuna göre planlanan alan orta yoğunlukta gelişme konut alam olarak 
belirlenmiştir. Orta yoğunlukta gelişm e konut alanları Mekansal Planlama Yönetmeliğine 
göre 121-250 kişi/ha aralığındadır. Ortalama 185 kişi/ha kabul edilerek nüfus ve donatı 
alanları hesaplanmıştır. Planlanan alan toplamda 79.67 ha dır.

7 9 .6 7 x  185 = 14739 kişi dir.

Planlanan alanda net konut alanı 333782 m2 dir. Kişi başı 25 m2 alandan 13351 kişi 
nüfus eder. Konutaltı ticaret bölgesindeki 66309 m2 alamn 49731 m2 si konuta aynimıştır. 25 
m2/kişi ye göre bu alanda 1989 kişi yaşar. Toplamda planlama alanında 15340 kişi nüfus 
oluşacaktır. Hektara verilen brüt yoğunluk ile net planlanan alana göre bulunan nüfus 
birbirine çok yakındır. Bu nedenle net planlanan alana göre bulunan nüfus esas alınmış ve 
gereken donatı alanlan hesap edilmiştir. Nüfusa göre gereken donatı alanları ve mevcut donatı 
alanlan karşılaştınlmıştır.

Rekiam ElekîtoniK O r ^ z a i  
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Yapılan Revizyonda 
Donatı Alam (m2)

Planlanan Alana 
Göre Gereken Donatı 

Alanı (m2)

Fark (m2)

Eğitim Alanı 14594 80535 -65941
Kültürel Tesis Alam 6328 7670 -1342
Sosyal Tesis Alanı 5623 7670 -2047

Y^O Alanlar 63988 153400 -89412
İbadet Alanı 6660 7670 -1010

Teknik Altyapı 
Alanları

0000 7670 -7670

Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi planlama alanında 65941 m2 eğitim alanı, 
89412 m2 yeşil alan, 7670 m2 teknik altyapı alanı, 2047 m2 sosyal tesis alanı, 1342 m2 
kültürel tesis alam ve 1010 m2 ibadet alanı olmak üzere toplamda 167422 m2 donatı alanı 
eksiktir. Kişi başına yaklaşık 11 m2 donatı alanı eksik planlanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunıma, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine ve Planlı Alanlar 
Yönetmeliğine apaçık aykırı olan Antalya İli Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi 300 parselde 
yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planımn iptali gerekmektedir.

A ynca plan müellifi olarak müelliflik haklanmın açık ihlali konusunda yasal haklanm  
saklı kalmak kaydıyla yapılan revizyon nazım imar planının iptalini talep ediyorum.

Gereğinin yapılmasım saygılarımla arz ederim.
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NA

ASKI İLAN TUTANAĞINA  
İTİRAZ EDEN____________
MAh. 128 Sokak No:12 FİNİKE/ANTALYA

CEMİLE ÖNVERME2, İSA KIZI -  Sahilkent

KONU____________________ : 19/06/2017 tarihinde askıya çıkarılan
Antalya İli Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi 300 Parsel taşınmaza ilişkin 
nazım imar planı uygulaması askı ilan tutanağına itirazlarımız hakkında.

AÇIKLAMALAR___________ :

Ben Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel sayılı taşınmazda 
Finike belediyesinin 300 parsel sayılı taşınmazda yaptığı zilyetlik tespit 
çalışmalarında numaralandırdığı 218 nolu 4200 m2’lik taşınmazın 
malikiyim. Bu taşınmaz benim babamdan miras yoluyla intikal etm iş bir 
taşınmazdır. Ben bu taşınmaza eklemeli olarak yaklaşık 50-60 yıldır zilyet 
bulunmaktayım. Bu taşınmazın ilk ham halinde etrafından yol geçmiş bu 
alanların hepsi benim taşınmazımdan geçmiştir. Bu aşamada Finike 
Belediyesi ve sayın idareniz tarafından yapılan imar çalışmalarında benim 
taşınmazımın YEŞİL ALAN-PARK olarak ayrılm ış olduğunu öğrenmiş 
bulunmaktayım.

Yukarıda da açıkladığım üzere daha önce yapılan çalışmalarda da 
taşınmazın önemli bir kısmının yol olarak ayrılmış olması bu aşamada da 
YEŞİL ALAN -  PARK olarak ayrılması hakkaniyete, şehircilik ilkelerine 
aykırıdır. Taşınmazımın bulunduğu alanda daha önceden yeşil alan park 
olarak ayrılm ış alanlar bulunmaktadır. Yapılan işlem şehircilik ilkelerine, 
mülkiyet hakkına, hakkaniyete aykırı olup açıkladığımız gerekçelerle itiraz 
ediyorum.

Askı ilan tutanağına süresi içinde itiraz ediyor, itirazlarım doğrultusunda 
taşınmazımın bulunduğu alana planlanan YEŞİL ALAN PARK 
düzenlemesinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Saygılarımla 18/07/2017

CEMİLE ÖNVERMEZ

T E L

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAYDI YAPAN 
BİRİM

Yazı işleri Şube Müdürlüğü

DOSYA NO 2 0 1 7 -1 3 1 4 6 9

EVRAK KAYiT 
NO

2 0 1 7 -5 1 3 5 6

1 KAYIT TARİHİ 1 S -0 7 -2 0 1 7



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NA

ASKI İLAN TUTANAĞINA
İTİRAZ EDEN_____________ : KEMAL KUMCU -  Sahilkent Mah. 128
Sokak NO: 12 FİNİKE/ANTALYA
KONU_____________________; 19/06/2017 tarihinde askıya çıkarılan
Antalya İli Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi 300 Parsel taşınmaza ilişkin 
nazım imar planı uygulaması askı ilan tutanağına itirazlarımız hakkında.

AÇIKLAMALAR___________ ;

Ben Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel sayılı taşınmazda 
Finike belediyesinin 300 parsel sayılı taşınmazda yaptığı zilyetlik tespit 
çalışmalarında numaralandırdığı 215 nolu 4070m 2’lik taşınmazın 
malikiyim. Bu taşınmaz bana eşim Nuriye KUMCU’nun babasından miras 
yoluyla intikal etmiş bir taşınmazdır. Ben bu taşınmaza eklemeli olarak 
yaklaşık 50-60 yıldır zilyet bulunmaktayım. Bu taşınmazın ilk ham halinde 
etrafından yol geçmiş bu alanların hepsi benim taşınmazımdan geçmiştir. 
Bu aşamada Finike Belediyesi ve sayın idareniz tarafından yapılan imar 
çalışmalarında benim taşınmazımın YEŞİL ALAN-PARK olarak ayrılmış 
olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

Yukarıda da açıkladığım üzere daha önce yapılan çalışmalarda da 
taşınmazın önemli bir kısmının yol olarak ayrılmış olması bu aşamada da 
YEŞİL ALAN -  PARK olarak ayrılması hakkaniyete, şehircilik ilkelerine 
aykırıdır. Taşınmazımın bulunduğu alanda daha önceden yeşil alan park 
olarak ayrılmış alanlar bulunmaktadır. Yapılan işlem şehircilik ilkelerine, 
mülkiyet hakkına, hakkaniyete aykırı olup açıkladığımız gerekçelerle itiraz 
ediyorum.

Askı ilan tutanağına süresi içinde itiraz ediyor, itirazlarım doğrultusunda 
taşınmazımın bulunduğu alana planlanan YEŞİL ALAN PARK 
düzenlemesinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Saygılanmla 18/07/2017

KEMAL KUMCU

TEL: 05312871901

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAYDI YAPAN 
BİR,'M

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

DOSYANO 2 0 1 7 -1 3 1 4 5 5  
e v r a k  K A Y I T -
NO 2 0 1 7 -5 1 3 4 7

KAYITTARİH fj 1 8 -0 7 -2 0 1 7

^ 7 0 ,



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞrNA

ASKI İLAN TUTANAĞINA  
İTİRAZ EDEN_____________ :
Sokak 3/3 FİNİKE/ANTALYA 
KONU____________________ :
Antalya İli Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi 300 Parsel taşınmaza ilişkin 
nazım imar planı uygulaması askı ilan tutanağına itirazlarımız hakkında.

AÇIKLAMALAR__________ :

SULTAN ALBAYRAK -  Yeni Mah. 509

19/06/2017 tarihinde askıya çıkarılan

Ben Finike ¡İçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel sayılı taşınmazda 
Finike belediyesinin 300 parsel sayılı taşınmazda yaptığı zilyetlik tespit 
çalışmalarında numaralandırdığı 220 nolu 4200 m 2’lik taşınmazın 
malikiyim. Bu taşınmaz benim babamdan miras yoluyla intikal etmiş bir 
taşınmazdır. Ben bu taşınmaza eklemeli olarak yaklaşık 50-60 yıldır zilyet 
bulunmaktayım. Bu taşınmazın ilk ham halinde etrafından yol geçmiş bu 
alanların hepsi benim taşınmazımdan geçmiştir. Bu aşamada Finike 
Belediyesi ve sayın idareniz tarafından yapılan imar çalışmalarında benim 
taşınmazımın YEŞİL ALAN-PARK olarak ayrılmış olduğunu öğrenmiş 
bulunmaktayım.

Yukarıda da açıkladığım üzere daha önce yapılan çalışmalarda da 
taşınmazın önemli bir kısmının yol olarak ayrılmış olması bu aşamada da 
YEŞİL ALAN -  PARK olarak ayrılması hakkaniyete, şehircilik ilkelerine 
aykırıdır. Taşınmazımın bulunduğu alanda daha önceden yeşil alan park 
olarak ayrılmış alanlar bulunmaktadır. Yapılan işlem şehircilik ilkelerine, 
mülkiyet hakkına, hakkaniyete aykırı olup açıkladığımız gerekçelerle itiraz 
ediyorum.

Askı ilan tutanağına süresi içinde itiraz ediyor, itirazlarım doğrultusunda 
taşınmazımın bulunduğu alana planlanan YEŞİL ALAN PARK 
düzenlemesinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Saygılarımla 18/07/2017

SULTAN ALBAYRAK 

TEL:

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAYDI YAPAN: Yazı İşleri Şub® Müdürlüğü
BİRİM

DOSYA NO 2 0 1 7 -1 3 1 4 5 3

EVRAK KAYIT 
NO 2 0 1 7 -5 1 3 4 4

KAYIT TARİHİ 1 0 -0 7 -2 0 1 7



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NA

ASKI İLAN TUTANAĞINA 

İTİRAZ EDEN

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAYDI YAPAN 
BİRİM

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

DOSYA NO 2 0 1 7 -1 3 2 3 3 0

EVRAK KAYIT 
NO

2 0 1 7 -5 1 5 9 1

KAYIT TARİHİ 1 9 -0 7 -2 0 1 7

KONU

:Kadriye Küçükyılmaz

(TC No:27793107310)

Bağlık Mah. Gödene Cad. 
No:115 Lukoil Petrol 
Kumluca/Antalya

;i9 /0 6 /2 0 1 7  tarihînde askıya çıkarılan

Antalya il! Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel taşınmaza ilişkin 
nazım imar planı uygulaması askı ilan tutanağına itirazlarımız hakkında.

AÇIKLAMALAR__________________ :

Ben Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel sayılı taşınmazda 
Finike belediyesinin 300 parsel sayılı taşınmazda yaptığı zilyetlik tespit 
çalışmalarında numaralandırdığı 329 nolu 1862 m2'lik taşınmazın maliki 
olan Havva Avcıoğlu'nun mirasçısıyım. 329 sayılı taşınmaz üzerinde 5 
katlı 10 dairelik mesken bulunan bina bulunmaktadır. Bizler bu 

taşınmaza eklemeli olarak yaklaşık 30-40 ysldır zilyet bulunmaktayız. 
01/01/1994 tarihinden bu yana Sahilkent ve Finike Belediyelerine emlak 
vergisi ödenmektedir. Anılan 10 dairenin emlak vergileri zamanında 

ödenmekte olup emlak vergisi bildirimi dilekçem ekindedir. İnşaat bitim  
tarihi 01 /01 /2004  tarihi olup beyan kabul tarihi 19 /03 /2004 tarihidir. O 
tarihten bu yana fiilen 10 dairelik mesken olan bina şeklinde 
kullanılmaktadır. Bu aşamada Finike Belediyesi ve sayın idareniz 
tarafmdan yapılan imar çalışmalarında Havva Avcıoğlu mirasçılarına ait 
329 numara ile tespit edilen binanın GÜNÜBİRLİK ALAN olarak ayrılmış 
olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ekte sunduğum yer tespit 
krokisinde bina görünmekte olup krokide işaretlediğim kısma itiraz 
ediyorum. Sahilkent Belediyesi eski imar planında anılan yerlerin konut



alanı olmasından dolayı bu yere binaları yaptık. Tüm bu fiili durumlar ve 
imar planı yapılan 300 parsel sayılı taşınmazın pek çok kişi tarafından iyi 
niyetle zilyet edilmekte oluşu dikkate alındığında taşınmazın mümkün 
olduğu kadar kullanım durumlarına göre imar planın yapılması gerekir. 
Bu nedenle taşınmazın GÜNÜBİRLİK ALAN olarak ayrılması hakkaniyete, 
şehircilik ilkelerine, mülkiyet hakkına hakkaniyete aykırı olup 

açıkladığımız gerekçelerle itiraz ediyorum.

NETİCE_________________________ :Askı ilan tutanağına süresi içinde itiraz
ediyor, itirazlarım doğrultusunda taşınmazımın bulunduğu alana 
planlanan GÜNÜBİRLİK ALAN düzenlemesinin kaldırılmasını talep 

ediyoruz.Saygılarımlal9/07/2017

Havva Avcıoğu mirasçısı 

Kadriye Küçükyılmaz 

TEL:0 532 208 89 54



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NA
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAYDI YAPAN | Yazı işleri Şube Müdürlüğü 
BİRİM

D 06Y A N 0

ASKI İLAN TUTANAĞINA 

İTİRAZ EDEN

2 0 1 7 -1 3 2 3 3 2

EVRAK KAY5T; 2 0 1 7 -5 1 5 9 2
NO i___________ __
KAYIT TARİHİ ı 1 9 -0 7 -2 0 1 7

:Sedat Atila Avcıoğlu

KONU

(TC No:20710342818)

Bağlık Mah. Gödene Cad. 
No:115 Lukoil Petrol 
Kumluca/Antalya

^19/06/2017 tarihinde askıya çıkarılan

Antalya ili Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel taşınmaza ilişkin 
nazım imar planı uygulaması askı ilan tutanağına itirazlarımız hakkında.

AÇIKLAMALAR__________________ :

Ben Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel sayılı taşınmazda 
Finike belediyesinin 300 parsel sayılı taşınmazda yaptığı zilyetlik tespit 
çalışmalarında numaralandırdığı 329 nolu 1862 m2'lik taşınmazın maliki 
olan Havva Avcıoğlu'nun mirasçısıyım. 329 sayılı taşınmaz üzerinde 5 
katlı 10 dairelik mesken bulunan bina bulunmaktadır. Bizler bu 
taşınmaza eklemeli olarak yaklaşık 30-40 yıldır zilyet bulunmaktayız. 
01/01/1994 tarihinden bu yana Sahilkent ve Finike Belediyelerine emlak 
vergisi ödenmektedir. Anılan 10 dairenin emlak vergileri zamanında 

ödenmekte olup emlak vergisi bildirimi dilekçem ekindedir. İnşaat bitim 
tarihi 01 /01 /2004 tarihi olup beyan kabul tarihi 19 /03 /2004 tarihidir. O 
tarihten bu yana fiilen 10 dairelik mesken olan bina şeklinde 
kullanılmaktadır. Bu aşamada Finike Belediyesi ve sayın idareniz 
tarafından yapılan imar çalışmalarında Havva Avcıoğlu mirasçılarına ait 
329 numara ile tespit edilen binanın GÜNÜBİRLİK ALAN olarak ayrılmış 
olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ekte sunduğum yer tespit 
krokisinde bina görünmekte olup krokide işaretlediğim kısma itiraz 
ediyorum. Sahilkent Belediyesi eski imar planında anılan yerlerin konut



alanı olmasından dolayı bu yere binaları yaptık. Tüm bu fiilî durumlar ve 
imar planı yapılan 300 parsel sayılı taşınmazın pek çok kişi tarafından iyi 
niyetle zilyet edilmekte oluşu dikkate alındığında taşınmazın mümkün 
olduğu kadar kullanım durumlarına göre imar planın yapılması gerekir. 
Bu nedenle taşınmazın GÜNÜBİRLİK ALAN olarak ayrılması hakkaniyete, 
şehircilik ilkelerine, mülkiyet hakkına hakkaniyete aykırı olup 
açıkladığımız gerekçelerle itiraz ediyorum.

NETİCE_________________________ :Askı ilan tutanağına süresi içinde itiraz
ediyor, itirazlarım doğrultusunda taşınmazımın bulunduğu alana 
planlanan GÜNÜBİRLİK ALAN düzenlemesinin kaldırılmasını talep 

ediyoruz.Saygılarımlal9/07/2017

Havva Avcıoğu mirasçısı 

Sedat Atila Avcıoğlu 

TEL:0 532 281 08 71



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ASKI İLAN TUTANAĞINA 

İTİRAZ EDEN

KAYDI YAPAN 
BİRİM

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

DOSYA NO 2 0 1 7 -1 3 2 3 2 4

:Sevgi Durdaş
EVRAK K A Y !T |2 o i 7 .5 1 5 8 8
NO _____________
KAYIT TARİHİ 1 9 -0 7 -2 0 1 7

KONU

(TC No:20617345974)

Bağlık Mah. Gödene Cad. 
No:115 Lukoil Petrol 
Kumluca/Antalya

:i9 /0 6 /2 0 1 7  tarihinde asl<iYa çılorılan

Antalya iii Finike ilçesi Sahili<ent Mahallesi 300 parsel taşınmaza ilişkin 
nazım imar planı uygulaması askı ilan tutanağına itirazlarımız hakkında.

AÇIKLAMALAR_________ _________ :

Ben Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel sayılı taşınmazda 
Finike belediyesinin 300 parsel sayılı taşınmazda yaptığı zilyetlik tespit 
çalışmalarında numaralandırdığı 329 nolu 1862 m2'lik taşınmazın maliki 
olan Havva Avcıoğlu'nun mirasçısıyım. 329 sayılı taşınmaz üzerinde 5 
katlı 10 dairelik mesken bulunan bina bulunmaktadır. Bizler bu 
taşınmaza eklemeli olarak yaklaşık 30-40 yıldır zilyet bulunmaktayız. 
01/01/1994 tarihinden bu yana Sahilkent ve Finike Belediyelerine emlak 
vergisi ödenmektedir. Anılan 10 dairenin emlak vergileri zamanında 
ödenmekte olup emlak vergisi bildirimi dilekçem ekindedir. İnşaat bitim 
tarihi 01 /01 /2004  tarihi olup beyan kabul tarihi 19 /03 /2004 tarihidir. O 
ta rih ten  bu yana fiilen  10 da ire lik  mesken olan bina şeklinde 
kullanılmaktadır. Bu aşamada Finike Belediyesi ve sayın idareniz 

tarafından yapılan imar çalışmalarında Havva Avcıoğlu mirasçılarına ait 
329 numara ile tespit edilen binanın GÜNÜBİRLİK ALAN olarak ayrılmış 

olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ekte sunduğum yer tespit 
krokisinde bina görünmekte olup krokide işaretlediğim kısma itiraz 
ediyorum. Sahilkent Belediyesi eski imar planında anılan yerlerin konut



alanı olmasından dolayı bu yere binaları yaptık. Tüm bu fiüi durumlar ve 
imar planı yapılan 300 parsel sayılı taşınmazın pek çok kişi tarafından iyi 
niyetle zilyet edilmekte oluşu dikkate alındığında taşınmazın mümkün 
olduğu kadar kullanım durumlarına göre imar planın yapılması gerekir. 
Bu nedenle taşınmazın GÜNÜBİRLİK ALAN olarak ayrılması hakkaniyete, 
şehircilik ilkelerine, mülkiyet hakkına hakkaniyete aykırı olup 

açıkladığımız gerekçelerle itiraz ediyorum.

NETİCE_________________________ lAskı ilan tutanağına süresi içinde itiraz
ediyor, itirazlarım doğrultusunda taşınmazımın bulunduğu alana 
planlanan GÜNÜBİRLİK ALAN düzenlemesinin kaldırılmasını talep 

edlyoruz.Saygılarımlal9/07/2017

Havva Avcıoğu mirasçısı 

Sevgi Durdaş 

TEL :0 533 925 37 87



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NA

ANTALYA

ASKI İLAN TUTANAĞINA 

İTİRAZ EDEN___________

BÜYÜKÇEHİR BELEDİYESİ

BİRİM

DOSYANO 2 0 1 7 -1 3 2 3 1 7

e v r a k  KAYIT j 2 0 1 7 -5 1 5 8 4  
NO:Serpil Gökkaya KAYIT TARİHİT 1 9-07  -2 017

KONU

(TC No:20200360520)

Bağlık Mah. Gödene Cad. 
No:115 Lukoil Petrol
Kumluca/Antalya

:i9 /0 6 /2 0 1 7  tarihinde asloya çıl<arılan

Antalya ili Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel taşınmaza ilişkin 
nazım imar planı uygulaması askı ilan tutanağına itirazlarımız hakkında.

AÇIKLAMALAR__________________ :

Ben Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel sayılı 
taşınmazda Finike belediyesinin 300 parsel sayılı taşınmazda 

yaptığı zilyetlik tespit çalışmalarında numaralandırdığı 428 nolu 

720 m2'lik taşınmazın malikiyim.Bu taşınmazın %50 hakkı Sedat 

Atila Avcıoğlu'nun ve kalan %50 si ise babam Ahmet Avcıoğlu nun 

mirasçıları ile müştereken kullanılmaktadır. 428 sayılı taşınmaz 4 

katlı işyeri olarak inşa edilmiştir. Ben bu taşınmaza eklemeli olarak 

yaklaşık 30-40 yıldır zilyet bulunmaktayım. 01/01/1994 tarihinden 

bu yana Sahilkent ve Finike Belediyelerine emlak vergisi 
ödenmektedir.19/03/2004 tarihinden bu yana da iş yeri bina 

emlak vergisi ödemekteyim. Bu aşamada Finike Belediyesi ve sayın 

idareniz tarafından yapılan imar çalışmalarında Sedat Atila 

Avcıoğlu ve bizler Ahmet Avcıoğlu mirasçılarına ait 428 numara ile 

tespit edilen binanın GÜNÜBİRLİK ALAN olarak ayrılmış olduğunu 

öğrenmiş bulunmaktayım. Ekte sunduğum yer tespit krokisinde 

bina görünmekte olup krokide işaretlediğim kısma itiraz ediyorum. 

Sahilkent Belediyesi eski imar planında anılan yerlerin konut 
olmasından dolayı bu yere bina yaptık. Tüm bu fiili durumlar ve 

imar planı yapılan 300 parsel sayılı taşınmazın pek çok kişi



tarafından iyi niyetle zilyet edilmekte oluşu dikkate alındığında 
taşınmazın mümkün olduğu kadar kullanım durumlarına göre imar 

planın yapılması gerekir. Bu nedenle taşınmazın GÜNÜBİRLİK ALAN 
olarak ayrılması hakkaniyete, şehircilik ilkelerine, mülkiyet hakkına 
hakkaniyete aykırı olup açıkladığımız gerekçelerle itiraz ediyorum.

METİCE_________________________ :Askı ilan tutanağına süresi içinde itiraz
ediyor, itirazlarım doğrultusunda taşınmazımın bulunduğu alana 
planlanan GÜNÜBİRLİK ALAN düzenlemesinin kaldırılmasını talep 

ediyoruz.Saygılarımlal9/07/2017

Ahmet Avcıoğu mirasçısı 

Serpil Gökkaya 

TEL :0 505 824 25 73



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NA

ASKI İLAN TUTANAĞINA 

İTİRAZ EDEN___________

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAYDI YAPAN 
BİRİM

Ya2f İşleri Şube Müdürlüğü

DOSYA NO 2 0 1 7 *1 3 2 3 2 3

B/RAK KAYIT 
NO

2 0 1 7 -5 1 5 8 6

i KAYIT TARİHİ 
(_______________________________

1 9 -0 7 -2 0 1 7

:Sedat Atila Avcıoğlu |

(TC No;20710342818)

Bağlık Mah. Gödene Cad. 
No:115 Lukoil Petrol
Kumluca/Antalya

| ^ Q | y | y __________________:19/06/2017 tarihinde asi<ıya çıkarılan

Antalya ili Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel taşınmaza ilişkin 
nazım imar planı uygulaması askı ilan tutanağına itirazlarımız hakkında.

ACIKLAIVIALAR_________________ 1

Ben Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel sayılı taşınmazda 

Finike belediyesinin 300 parsel sayılı taşınmazda yaptığı zilyetlik tespit 
çalışmalarında numaralandırdığı 428 nolu 720 m2'lik taşınmazın 
malikiyim. Bu taşınmazın % 50 hakkı benim ve kalan % 50'si ise babam 
Ahmet Avcıoğlu'nun mirasçıları ile müştereken kullanılmaktadır. 428 

sayılı taşınmaz 4 katlı işyeri olarak inşa edilmiştir. Ben bu taşınmaza 
eklemeli olarak yaklaşık 30-40 yıldır zilyet bulunmaktayım. 01/01/1994  
tarihinen bu yana Sahilkent ve Finike Belediyelerine emlak vergisi 
ödenmektedir. 19 /03/2004 tarihinden bu yana da işyeri bina emlak 
vergisini ödemekteyim. Bu aşamada Finike Belediyesi ve sayın idareniz 
tarafından yapılan imar çalışmalarında benim ve diğer Ahmet Avcıoğlu 

mirasçılarına ait 428 numara ile tespit edilen binanın GÜNÜBİRLİK ALAN 
olarak ayrılmış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ekte sunduğum yer 
tespit krokisinde bina görünmekte olup krokide işaretlediğim kısma 
itiraz ediyorum. Sahilkent Belediyesi eski imar planında anılan yerlerin 

konut alanı olmasından dolayı bu yere binaları yaptık. Tüm bu fiili 
durumlar ve imar planı yapılan 300 parsel sayılı taşınmazın pek çok kişi

/L



tarafından iyi niyetle zilyet edilmekte oluşu dikl<ate alındığında 
taşınmazın mümkün olduğu kadar kullanım durumlarına göre imar 
planın yapılması gerekir. Bu nedenle taşınmazın GÜNÜBİRLİK ALAN 
olarak ayrılması hakkaniyete, şelıircilik ilkelerine, mülkiyet hakkına 
hakkaniyete aykırı olup açıkladığımız gerekçelerle itiraz ediyorum.

_________________________ :Askı ilan tutanağına süresi içinde itiraz
ediyor, itirazlanm doğrultusunda taşınmazımın bulunduğu alana 

planlanan GÜNÜBİRLİK ALAN düzenlemesinin kaldırılmasını talep
ediyoruz.Saygıiarımlal9/07/2017

Sedat Atila Avcıoğlu 

TEL :0 532 281 08 71



± 0

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

<AYDI YAPAN 
BİRİM

Yazı Işîar Şube Müdürlüğü

0O8YANO 2 0 1 7 -1 3 2 3 1 2

EVRAK KAYIT 
F40

2 0 1 7 -5 1 5 8 2

KAYJT TARİHİ 19«07 -2017

ASKI İLAN TUTANAĞINA

İTİRAZ EDEN____________rSelma Gürkan

(TC No:20680343938)

Bağlık Mah. Gödene Cad. 
No;115 Lukoil Petrol
Kumluca/Antalya

KONU-----------------------------------------:i9 /0 6 /2 0 1 7  tarihinde askıya çıkarılan
Antalya ili Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel taşınmaza ilişkin 

nazım imar planı uygulaması askı ilan tutanağına itirazlarımız hakkında.

AÇIKLAMALAR__________________ ;

Ben Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel sayılı 
taşınmazda Finike belediyesinin 300 parsel sayılı taşınmazda 

yaptığı zilyetlik tespit çalışmalarında numaralandırdığı 428 nolu 

720 mZ'lik taşınmazın malikiyim.Bu taşınmazın %50 hakkı Sedat 

Atila Avcıoğlu'nun ve kalan %50 si ise babam Ahmet Avcıoğlu'nun 

mirasçıları ile müştereken kullanılmaktadır. 428 sayılı taşınmaz 4 
katlı işyeri olarak inşa edilmiştir. Ben bu taşınmaza eklemeli olarak 

yaklaşık 30-40 yıldır zilyet bulunmaktayım. 01/01/1994 tarihinden 

bu yana Sahilkent ve Finike Belediyelerine emlak vergisi 

ödenmektedir.19/03/2004 tarihinden bu yana da iş yeri bina 

emlak vergisi ödemekteyim. Bu aşamada Finike Belediyesi ve sayın 

idareniz tarafından yapılan imar çalışmalarında Sedat Atila 

Avcıoğlu ve bizler Ahm et Avcıoğlu mirasçılarına a it 428 numara ile 

tespit edilen binanın GÜNÜBİRLİK ALAN olarak ayrılmış olduğunu 

öğrenmiş bulunmaktayım. Ekte sunduğum yer tespit krokisinde 

bina görünmekte olup krokide işaretlediğim kısma itiraz ediyorum. 
Sahilkent Belediyesi eski imar planında anılan yerlerin konut 
olmasından dolayı bu yere bina yaptık. Tüm bu fiili durumlar ve 

imar planı yapılan 300 parsel sayılı taşınmazın pek çok kişi



tarafından iyi niyetle zilyet edilmekte oluşu dikkate alındığında 
taşınmazın mümkün olduğu kadar kullanım durumlarına göre imar 
planın yapılması gerekir. Bu nedenle taşınmazın GÜNÜBİRLİK ALAN 
olarak ayrılması hakkaniyete, şehircilik ilkelerine, mülkiyet hakkına 

hakkaniyete aykırı olup açıkladığımız gerekçelerle itiraz ediyorum.

NETİCE_________________________ :Askı ilan tutanağına süresi içinde itiraz
ediyor, itirazlarım doğrultusunda taşınmazımın bulunduğu alana 
planlanan GÜNÜBİRLİK ALAN düzenlemesinin kaldırılmasını talep 

ediyoruz.Saygılarımlal9/07/2017

Ahmet Avcıoğu mirasçısı 

Selma Gürkan 

TEL;0 533 41612 47
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ASKI İLAN TUTANAĞINA
KAYDI YAPAN 
BİRİM

Yaz; fşleh Şube MüdUrtOğü

DOSYA NO 2 0 1 7 -1 3 2 3 2 9

EVRAK KAYİT 
NO 2 0 1 7 -5 1 5 9 0

KAYIT TARİHİ 1 9 -0 7 -2 0 1 7İTİRAZ EDEN_______________________________ :Taner Avcıoğlu KAYIT TARİHİ

(TC No:20632345454) ' ^

Bağlık Mah. Gödene Cad.
No:115 Lukoil Petrol 
Kumluca/Antalya

k o n u ----------------------------------------- :i9 /0 6 /2 0 1 7  tarihinde asl<ıya çıl<arılan
Antalya ili Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel taşınmaza ilişkin 

nazım imar planı uygulaması askı ilan tutanağına itirazlarımız hakkında.

AÇIKLAMALAR__________________ :

Ben Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel sayılı taşınmazda 
Finike belediyesinin 300 parsel sayılı taşınmazda yaptığı zilyetlik tespit 
çalışmalarında numaralandırdığı 329 nolu 1862 m2'lik taşınmazın maliki 
olan Havva Avcıoğlu'nun mirasçısıyım. 329 sayılı taşınmaz üzerinde 5 
katlı 10 dairelik mesken bulunan bina bulunmaktadır. Bizler bu 
taşınmaza eklemeli olarak yaklaşık 30-40 yıldır zilyet bulunmaktayız. 
01/01/1994 tarihinden bu yana Sahilkent ve Finike Belediyelerine emlak 
vergisi ödenmektedir. Anılan 10 dairenin emlak vergileri zamanında 

ödenmekte olup emlak vergisi bildirimi dilekçem ekindedir. İnşaat bitim 
tarihi 01 /01 /2004 tarihi olup beyan kabul tarihi 19 /03 /2004 tarihidir. O 
tarihten bu yana fiilen 10 dairelik mesken olan bina şeklinde 
kullanılmaktadır. Bu aşamada Finike Belediyesi ve sayın idareniz 

tarafından yapılan imar çalışmalarında Havva Avcıoğlu mirasçılarına ait 
329 numara ile tespit edilen binanın GÜNÜBİRLİK ALAN olarak ayrılmış 
olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ekte sunduğum yer tespit 
krokisinde bina görünmekte olup krokide işaretlediğim kısma itiraz 
ediyorum. Sahilkent Belediyesi eski imar planında anılan yerlerin konut



alanı olmasından dolayı bu yere binaları yaptık. Tüm bu fiili durumlar ve 
imar planı yapılan 300 parsel sayılı taşınmazın pek çok kişi tarafından iyi 
myetle zilyet edilmekte oluşu dikkate alındığında taşınmazın mümkün 
olduğu kadar kullanım durumlarına göre imar planın yapılması gerekir 

Bu nedenle taşınmazın GÜNÜBİRLİK ALAN olarak ayrılması hakkaniyete 
şehircilik ilkelerine, mülkiyet hakkına hakkaniyete aykırı olup 
açıkladığımız gerekçelerle itiraz ediyorum.

'*3^ tutanağına süresi içinde itiraz 
ediyor, itirazlarım dojruitusunda taşınmazımın buiunduğu alana
planlanan GÜNÜBİRLİK ALAN düzeniemasinin kaldınimasını tatep
eclıyoruz.Saygılarımlal9/07/2017

Havva Avcıoğu mirasçısı

Taner Avcıoğlu

TEL :0^^32 376 10 18
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NA ^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAYDI YAPAN 
{BİRİM

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

I30SYA NO 2 0 1 7 -1 3 2 3 1 3
1 EiVRAK KAYIT 
1 NO 2 0 1 7 -5 1 5 3 3

' KAYIT TARİHİ 1 9 -0 7 -2 0 1 7
/ ^

ASKI İLAN TUTANAĞINA

jjİRAZ EDEN____________:Selçuk Avcıoğlu

(TC No:20722342462)

Bağlık Mah. Gödene Cad. 
No:115 Lukoil Petrol 
Kumluca/Antalya

y ----------------- ------------------------ •19/06/2017 tarihinde asl<ıya çıkarılan
Antalya ili Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel taşınmaza ilişkin 
nazım imar planı uygulaması askı ilan tutanağına itirazlarımız hakkında. 

AÇIKLAMALAR
^ ________ 9

Ben Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi 300 parsel sayılı 
taşınmazda Finike belediyesinin 300 parsel sayılı taşınmazda 

yaptığı zilyetlik tespit çalışmalarında numaralandırdığı 428 nolu 

720 m2 lik taşınmazın malikiyim.Bu taşınmazın %50 hakkı Sedat 

Atila Avcıoğlu'nun ve kalan %50 si ise babam Ahmet Avcıoğlu'nun 

mirasçıları ile müştereken kullanılmaktadır. 428 sayılı taşınmaz 4 

katlı işyeri olarak inşa edilmiştir. Ben bu taşınmaza eklemeli olarak 

yaklaşık 30-40 yıldır zilyet bulunmaktayım. 01 /01 /1994  tarihinden 

bu yana Sahilkent ve Finike Belediyelerine emlak vergisi 

ödenm ektedir.19/03/2004 tarihinden bu yana da iş yeri bina 

emlak vergisi ödemekteyim. Bu aşamada Finike Belediyesi ve sayın 

ıdarerıız tarafından yapılan imar çalışmalarında Sedat Atila 

Avcıoğlu ve bizler Ahmet Avcıoğlu mirasçılarına ait 428 numara ile 

tespit edilen binanın GÜNÜBİRLİK ALAN olarak ayrılmış olduğunu 

öğrenmiş bulunmaktayım. Ekte sunduğum yer tespit krokisinde 

bina görünmekte olup krokide işaretlediğim kısma itiraz ediyorum. 
Sahilkent Belediyesi eski imar planında anılan yerlerin konut 
olmasından dolayı bu yere bina yaptık. Tüm bu fiili durumlar ve 

imar planı yapılan 300 parsel sayılı taşınmazın pek çok kişi



tarafından iyi niyetle zilyet edilmekte oluşu dikkate alındığmda 

taşınmazın mümkün olduğu kadar kullanım durumlarına göre imar 
planın yapılması gerekir. Bu nedenle taşınmazın GÜNÜBİRLİK ALAN 
olarak ayrılması hakkaniyete, şehircilik ilkelerine, mülkiyet hakkına 
hakkaniyete aykırı olup açıkladığımız gerekçelerle itiraz ediyorum.

— ----------------------------------- :Askı ilan tutanağına süresi içinde itiraz
ediyor, itirazlarım doğrultusunda taşınmazımın bulunduğu alana
planlanan GÜNÜBİRLİK ALAN düzenlemesinin kaldırılmasını talep
ediyoruz.Saygılarımlal9/07/2017

Ahmet Avcıoğu mirasçısı

Selçuk Avcıoğlu

TEL :0 533 497 99 66


