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BAŞKANLIK MAKAMINA

Finike Belediye Meclisinin 04.01.2017 gün ve 1 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sahilkent 
ve Hasyurt Mahallelerinde Karayolları güzergahının kıyı tarafına bisiklet yolu işlenmesine ilişkin 
hazırlanan 8899,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Ranı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanrnak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

6-imzalıdır 
Hüsamettin ELMAS 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

Ek:
- İlçe Belediye Meclis Kararı 
-Açıklama raporu

Uygun görüşle arz ederim.
31.01.2017 
e-imzalıdır 

BedrullahERÇİN 
Genel Sekreter Yardımcısı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE
31.01.2017 
e-imzalıdır 
Birol EKİCİ 

Genel Sekreter

Yüksekdai Mah.Adnan MenderesBulvarı No:20 MurslpaşafANTALYA Bilgi için: ÖZLEM KOCABAŞ- Şöıir Ranaa
Telefon: 0(242) 249 50 X  Faka 0(242) 249 52 75 Telefon No; 02422487681
İnternet Sitea : www.3ntalvab6<.1r
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T.C.
FİNİKE B E LE D İY E BA ŞK ANLIĞI  

M E C L İS K ARARI

K A R A R  KO N U SU

M U D U R L U G U

M eclis Başkanı 
M eclis Katibi 
M eclis Katibi

K aan O sm an SA RIOG LU 
İsm ail İSEN 
Fatih  V EZİR O Ğ LU

Karar Tarihi 

04.01.2017
Karar No 

1
İlçem iz Sınırları İçerisinde Bulunan K arayollan  G üzergahınm  Kıyı Tarafına 
Bisiklet Y olu İşlenm esine İlişkin 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı 
D eğişikliği H akkında Karar.________________
İm ar ve Şehircilik M üdürlüğü

M echsin  04.01.2017 Çarşam ba günü saat 15:00’de yaptığı 2017 dönem i 1. Toplantısının 
1. B irleşim inin 2. O turum unda alınan 2017-1 sayılı kararıdır.___________________________________

G Ü N D EM İN  6. M AD DESİ

İlçem iz sın ırlan  içerisinde bulunan K arayollan  güzergahının kıyı tarafına Bisiklet Yolu 

işlenm esi ile ilgili 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı değişikliğine ilişk in  konu, 04.01.2017 tarihli 

m eclis toplantısında gündem in 5. m addesinde görüşülerek, İm ar K om isyonuna havale edilm iş olup,

04.01.2017 tarih  ve 1 sayılı İm ar K om isyon R aporuyla da uygun bulunm uştur.

K onu, yapılan m üzakereler sonunda İm ar K om isyonu raporu doğrultusunda oylam aya 

sunularak,

Belediyem iz sınırları içerisinde P24-A-19-D-4-D, P24-A-19-D-4-C, P24-A-19-D-4-B, P24-A- 

19-D-3-A, P24-A-19-D-3-B, P24-A-19-D-2-C, P24-A-19-D-1-D, P24-A-19-D-1-C, P24-A-19-D^2-D, P24-A-

19-D-2-C, P24-A-20-D-1-D, P24-A-20-D-1-C, P24-A-20-D-2-D, P24-A-20-D-2-C, P24-A-20-C-2-C, P24-A-

20-C-2-D, P24-A-20-C-1-C, P24-A-20-C-1-D nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarını 

kapsayan bölgede kıyı tarafında yapılm ası düşünülen 5m ’lik  kald ınm  içerisinde tasarianan 2 ,5m ’lik 

b isiklet yolunun, K arayollan  13. Bölge M üdürlüğünün ulaşım  ağı bulunduğundan dolayı K arayollan 

13. Bölge M üdürlüğünden ve alanın kıyı kenar çizgisinde bulunm asından dolayı Çevre ve Şehircilik 

İl M üdürlüğünden kurum  görüşü alınarak yapılm ası, Finike Belediye M eclisinin 04.01.2017 tarihli 

olağan toplantısında, im ar kom isyonundan geldiği şekliyle, m evcudun oy  biriiğiyle kabul ve 

kararlaştırılm ıştır.

K aan(Q sıaan SA RIO G LU  
M eclis Başkanı

Fatih V E Z m O G L U  
M eclis Katibi

Kaaiî-Opafö ŞAI^IÖGL^ 
Î^iye, Başkam  ̂ .



SDP : 754. - İmar İşleri 
E v ra k N o : 58430317-754. -237 
E v ra lir« îk .l8 -0 1 -2 0 1 7

T.C.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

13. Bölge Müdürlüğü

Sayı
Konu

10097279- 754 /E . 11069 
İmar Planı Değişikliği

12.01.2017

Fİİ^ÎKE BELEDİYE BAŞKANLIĞfiMA 
(îmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

Eski Mh. Yayla Bulv. Belediye İş Hanı 
Kat: 2 No: î 1 

Finike/ANTALYA

İlgi: 09/01/2017 tarihli 10280929-754-E.I25 sayılı yazınız.

Antalya-Kemer-Finike Devlet Yolu'nun Finike sahili geçişinde, yolun deniz tarafında 
yapılan 5 metre genişliğindeki tretuvarın 2.5 metrelik bölümünün bisiklet yolu olarak imar 
planlarına işlenmesine ilişkin ilgi yazı eki planlar incelenerek, uygun bulunmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

İbrahim YAŞAR 
Bölge Müdürü a. 

Bölge Müdür Yrd.

"B u  belge, güvenli e le k tro n ik  im za ile im za lan m ıştır ."
h ttp ;//w w w .k g m .gov .tr ad  resin d en ,’* ıqghv347346E " DVS No ve e v ra k  ta r ih i ile erişeb ilirsin iz . 
Fabrikalar Mah Gazi Bulvarı 07Û90 KEPEZ / ANTALYA

'lekfon No : 242 320 70 00 Faks; 242 345 36 99
Adresi :www.kgm,gov.tru.

Bilgi İçin; &-kinCENGİZOCLU 
Büro ve Kayıt Memuru 

Tel-Faks: 07431- 
e-posıa ; eccngizoglu@kpn.gov.tr
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ANTALYA İLİ FİNİKE İLÇESİ SAHİLKENT BELEDİYESİ 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

I- PL A N L A M A  ALAN ININ G E N E L  TANIM I

Planlam a A lanı A ntalya ÎIi, F inike İlçesi sm ırlan  içerisindeki Sahilkent ve Hasyurt belediyeleri 

sahil kesim i karayolunu kapsam aktadır.

Planlam a alam  P24-A -19-D -4-D . P24-A -19-D -4-C . P24-A -19-D -4-B . P24-A -19-D -3-A . P24- 

A-19-D -3-B . P24-A -19-D -2-C . P24-A -19-D -1-D , P24-A -19-D -1-C . P24-A -19-D -2-D , P24-A- 

İ9-D -2-C , P24-A -20-D -1-D . P24-A -20-D -1-C , P24-A -20-D -2-D . P24-A -20-D -2-C . P24-A -20- 

C-2-C. P24-A -20-C -2-D . P24-A -20-C -1-C . P24-A -20-C -1-D  nolu 1/1000 ölçekli U ygulam a 

İm ar Planı paftaları içerisinde kalm aktadır.

Şekil. 1 Hava Fotoğrafı

2-PLA N LA M A N IN  A M A Ç  VE K APSAM I

A ntalya ili Finike ilçesi Sahilkent ve Hasyurt m ahalleleri sahil kesim i karayolu üzerinde 

bisiklet yolu yapılm ası am acıyla plan değişikliğine gidilm iştir. Bu plan değişikliği yapılırken 

Karayolları 13. Bölge M üdürlüğü 'nün  verm iş olduğu m evcut 50 m etrelik yol platform u 

planının üzerinden çalışm alar yapılm ış olup plan üzerinde yapılm ası tasarlanan kam ulaştırm a 

sınırları esas alınıp çizilen 100 m etrelik  yol üzerine işlenm iştir. Plan üzerinde belirtilen 

gösterim  ve çizim ler ‘'M ekansal P lanlar Yapım  Y önetm eliği” "D etay Kataloğu” na uygun 

olarak çizilm iş olup bisiklet yolunun güzergahını belirtm ektedir. B isiklet yolunun kavşak geçişi 

Bisiklet yolu ikaz levhaları gibi detay çizim leri ‘‘Şehir İçi Y ollarda B isiklet Y ollan . Bisiklet 

İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarım ına ve Y apım ına Dair Y önetm elik” ve Çevre



Şehircilik Bakanlığı M esleki H izm etler G enel M üdürlüğünün kütüphaneler bölüm ünde yer alan 

bisiklet yolu örnek proje ve detay çizim leri Ek-1 dosyalarına göre hazırlanacaktır.

3-B U G Ü N K Ü  AR AZİ K ULLAN IM I VE K A D A STRA L DURUM

Şekil.2 B isiklet Yolu Güzergahı

Şekil.3 Bisiklet Yolu Güzergahı

4-ÖNERİ U Y G U L A M A  İM A R  PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN K ARARLARI

1-Yapılm ası planlanan bisiklet yolu 2.50 m etre genişliğinde yapılacaktır. Bisiklet yolu üzerinde 

ortalam a 650 m etrede bir bisiklet otoparkı yerleri belirlenm iştir.



5-PLAN H ÜK ÜM LERİ  

1. Bisiklet Yolu:

Ulaşım , gezinti ve spor yapm ak am acıyla yaya ve m otorlu araç trafiğini aksatm adan 

bisikletlilerin em niyetli b ir şekilde kullandığı, m otorlu araç trafiğine kapalı yollardır.

Değişen yönetm elik gereğince planlam a gösterim leri de farklılaşm ış ve yapılan İmar Planı 

Değişikliği bu çerçevede hazırlanm ıştır.

M AD DE 10 -  (1) Her türlü mekânsal plan, kendi kademesinin ve yapılış amacmm  

gerektirdiği çizim ve gösterim tekniğine göre hazırlanır.

(2) Planlar, Bakanlıkça belirlenen ve EK-1 Gösterimler başlığı altında yer alan E K -la  

O rtak Gösterimler, E K -lb  M ekânsal Strateji Planları Gösterimleri, E K - lc  Çevre Düzeni 

Planı Gösterimleri, E K - lç  Nazım İmar Planı Gösterimleri, E K -ld  Uygulam a İmar Planı 

Gösterimleri ve  EK-1 e Detay Kataloğuna uygun olarak hazırlanır.

Bu plan ve plan hüküm lerinde yer alm ayan konularda konum u ve ilgisine göre 3194 sayılı 

"im ar kanunu" ve bu kanunun ilgili yönetm elikleri ile bu yönetm eliklerden 02/09/1999 tarih ve 

23804 sayılı Resm i G azetede yayınlanan değişikliklere ilişkin yönetm elikler ve bu bağlam da " 

im ar planı yapılm ası ve değişikliklerine dair esas yönetm elik"; 2872 sayılı "Çevre Kanunu" ve 

yönetm elikleri bu bağlam da 04/09/1988 gün ve 19919 sayılı R .G .de yayınlanan "Su kirliliği 

kontrolü yönetm eliği", 11/12/1986 gün ve 19308 sayılı R.G.de yayınlanan "G ürültü kontrol 

yönetm eliği", 14/03/1993 gün ve 21814 say ıh  R.G.de yayınlanan "Katı atıkların  kontrolü 

yönetm eliği" ile 26/09/1995 gün ve 22419 sayılı R.G. de yayınlanan "G ayn-sıhhi m üesseseler 

yönetm eliği" ve "Kuvvetli akım  tesisleri yönetm eliği ve diğer ilgili m evzuat hüküm lerine 

uyulacaktır. Bu çerçevede yerleşim  alanlarında sağlıklı ve güvenlikli barınm a şartlarının 

sağlanm ası, atıkların usulüne ve tekniğine uygun bertaraf edilm esi, sağlıklı içm e ve kullanm a 

suyu sağlanm ası, evsel ve sanayi atık su ve yağm ur toplanm a altyapısının oluşturulm ası, insan 

sağlığına ve çevre değerlerine zarar veren etm enlerin  ortadan kaldırılm ası gibi hususlarda 

gerekli önlem ler alınacaktır.

Ayrıca 07/01/1991 gün ve 20748 sayılı R.G . de yayım lanan "Su kirliliği kontrolü yönetm eliği 

teknik usuller tebliği" belirtilen hususlara uyulacaktır. Y apılan yapı ve tesisler çevresinde 

gereksinim e yanıt verebilecek ölçekte ve sağlık kurallarına uygun pis su kanalları ağı (şebekesi) 

var ise, tesisin pis su kanalları bu ağa bağlanır, yok ise 19/03/1971 gün ve 13783 sayılı R.G. de 

yayınlanan "Lağım  m ecrası inşaatı olm ayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetm elik" de



belirtilen boyut, nitelik  ve şartlara uygun olacak biçim de genel yapı veya her yapı ve tesis için 

bağım sız pis su kanalları tesis edilen çukurlara bağlanır. A rıtm a tesisleri kullanım a hazır hale 

getirilm eden yapı kullanm a izni düzenlenm eyecektir.

5237 Sayılı Türk C eza K anununun " İm ar K iriihğine N eden O lm a" ya ilişkin 184. m addesi 

hüküm lerine uyulacaktır.

Y apılacak tüm  yapılarda “A fet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetm elik” 

hüküm lerine titizlikle uyulacaktır.

D iğer hususlarda 3194 sayılı im ar kanunu ve ilgili yönetm elik hüküm leri geçerlidir.

Y apılan çalışm a, genel yerleşm e ve plan prensipleri, görüşleri de dikkate alınarak .

1 /  1000 uygulam a im ar planı değişikhği hazırlanm ıştır.

M e h m e t  P A L A
Şetı;* Plancısı^ 

Cda $ilu

MuratyBAYAR
AGfubu fi W  Plancısı

Dip. No: 3091
Karne


