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Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün 27.04.2017 gün ve 1583 sayılı yazısı ile İmar 

Komisyonuna havale edilen dosyada, Antakya’nın Emek ve Aksaray Mahalleleri sınırları içerisinde 

kalan yaklaşık 35 hektarlık alana ilişkin Riskli Alan Dönüşüm Projesi kapsamında hazırlanan 

1/1000 ölçekli planı plan notlarının; 

 

Mevcut  

 

 “Genel Hükümler” başlığı altındaki 6 numaralı madde “Kentsel Tasarım Projesi ile 

yapılacak her daire için bulunduğu ada alanı içerisinde yeraltında bir otopark alanı 

ayrılacaktır.” 

 “Yapılaşmaya Dair Hükümler” başlığı altındaki 1 numaralı madde “1. Konut+Ticaret 

Kullanım Alanları: Tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla Konut ve Ticaret 

kullanımlarının her ikisinin birlikte yer alacağı kullanım alanlarıdır. Konut+Ticaret 

kullanımında; zemin katlar ve bodrum katlarda ticaret kullanımı, üst katlarda ise konut 

kullanımı olacaktır. Yoldan cephe alan zemin veya bodrum katların ticaret veya hizmetler 

sektörünün kullanımı durumunda konut için ayrı bina girişi ve merdiveni bulunması şartı 

aranır. Bu alanlarda Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin Ticaret Alanı başlığı altında 

belirtilen fonksiyonlar yer alacaktır. Ayrıca Konut+Ticaret alanlarında yapılacak ticaret 

kullanımları toplam inşaat alanının %10’unu geçemez. Zemin katlarda asma kat yapılamaz.” 

          “Yapılaşma Koşulları E=2.90 olarak belirlenmiştir.” 

 

Öneri 

 

 “Genel Hükümler” başlığı altındaki 6 numaralı madde “Otopark Yönetmeliğine göre 

gereken otopark ihtiyacı ada çerisinde açık veya kapalı otopark olarak karşılanacaktır. 

Bodrum katlarda tabi zemin altında kalmak koşulu ile ada-parsel sınırına kadar otopark 

çözülecektir. ” 

  “Yapılaşmaya Dair Hükümler” başlığı altındaki 1 numaralı madde “Konut+Ticaret 

Kullanım Alanları: Tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla Konut ve Ticaret 

kullanımlarının her ikisinin birlikte yer alacağı kullanım alanlarıdır. Konut+Ticaret 

kullanımında; ticaret kullanımı, öncelikle zemin ve bodrum katlarda yer alacaktır. Yoldan 

cephe alan zemin veya bodrum katların ticaret veya hizmetler sektörünün kullanımı 

durumunda konut için ayrı bina girişi ve merdiveni bulunması şartı aranır. Bu alanlarda 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Ticaret Alanı başlığı altında belirtilen fonksiyonları 

yer alacaktır.” 

          “Ayrıca Konut+Ticaret Alanlarında Yapılacak Ticaret Kullanımları Toplam İnşaat Alanının 

%15'ini geçemez.”  



“Yapılaşma Koşulları E=2.90 Olarak Belirlenmiştir” 

            Şeklinde düzenlenmesine ilişkin plan tadil teklifinde bulunulmuştur. 

 Söz konusu plan tadil teklifi için UİP-7114,27 plan işlem numarası alınmıştır. 

 

İmar Komisyonunun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde, 

Antakya’nın Emek ve Aksaray Mahalleleri sınırları içerisinde kalan yaklaşık 35 hektarlık alana 

ilişkin Riskli Alan Dönüşüm Projesi kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli planı plan notları ile 

ilgili tadil teklifi üzerinde; 
 

           Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; Antakya’nın Emek ve Aksaray Mahalleleri sınırları 

içerisinde kalan yaklaşık 35 hektarlık alana ilişkin Riskli Alan Dönüşüm Projesi kapsamında 

hazırlanan 1/1000 ölçekli planı plan notları ile ilgili tadil teklifinin uygun olduğuna mevcudun 

oyçokluğuyla karar verildi. 
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