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1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.12.2015 gün ve 7584 sayılı yazısı ile komisyonumuza havale 

edilen dosyada, Antakya’nın 1. Mıntıkasında bulunan 2035 ada 4 numaralı parsel, Taksmax:0.40 

yapılaşma koşullarında, Blok-7 kat yapı nizamında ticaret+mesken bölgesine rastlamaktadır. 

Mehmet Özat, söz konusu parsele, yoldan 5 metre, yan bahçelerden 3 metre ve arka bahçeden 

en az 5 metre olacak şekilde Taksmax:0.40 yapılaşma koşullarında,  Blok-7 kat yapı nizamı verilmesi 

ile ilgili imar plan tadil teklifinde bulunmuştur 

Söz konusu plan tadil teklifi için UİP-7114,12 plan işlem numarası alınmıştır. 

Komisyonumuzun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde, söz konusu 

parselin bulunduğu imar adasındaki parsellerin mevcut yapılaşma durumları incelendiğinde; yan 

bahçelerin 3 metre olduğu arka bahçelerin ise 5 metre hatta 5 metreden daha az olduğu tespit 

edildiğinden, Antakya’nın 1. Mıntıkasında bulunan 2035 ada 4 numaralı parsele yoldan 5 metre, yan 

bahçelerden 3 metre ve arka bahçeden en az 5 metre olacak şekilde Taksmax:0.40 yapılaşma 

koşullarında,  Blok-7 kat yapı nizamı verilmesi ile ilgili yapılan plan tadil teklifinin uygun olduğuna 

karar verilmiştir. T.M. 
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            Komisyon raporunun maddesi üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, söz konusu 

parselin bulunduğu imar adasındaki parsellerin mevcut yapılaşma durumları incelendiğinde; yan 

bahçelerin 3 metre olduğu arka bahçelerin ise 5 metre hatta 5 metreden daha az olduğu tespit 

edildiğinden, Antakya’nın 1. Mıntıkasında bulunan 2035 ada 4 numaralı parsele yoldan 5 metre, yan 

bahçelerden 3 metre ve arka bahçeden en az 5 metre olacak şekilde Taksmax:0.40 yapılaşma 

koşullarında, Blok-7 kat yapı nizamı verilmesi ile ilgili yapılan plan tadil teklifinin uygun olduğu 

mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
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