
T.C.  

ANTAKYA BELEDİYE     

            MECLİSİ     

     

DÖNEMİ                          HAZİRAN 2016    

BİRLEŞİM 13    

OTURUM  1 

TOPLANTI TARİHİ  07.06.2016      
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ÖZÜ           01.04.2016 TARİH VE 51 SAYILI MECLİS KARARINA (KENTSEL  

                                              DÖNÜŞÜM ALANI İMAR PLANLARINA) İTİRAZ DİLEKÇESİ İLE 

                                              İLGİLİ  İMAR KOMİSYONU, KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU İLE  

                                              HUKUK VE İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORU. 

 

İMAR KOMİSYON RAPORU 

 Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahallesi’ nde 6306 sayılı Kanun kapsamında kalan 

Riskli Alanına ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Antakya Belediye 

Başkanlığı’nın 01.04.2016 tarihli kararı ile onaylanarak, 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.  

04.05.2016 tarih ve 2016/150 sayılı başvuru dilekçesi ile Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası 

Hatay Şubeleri ile Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası Hatay İl 

Temsilciliği tarafından itiraz edilmiştir. Bu kapsamda ilgili itiraz dilekçesinde belirtilen maddeler 

incelenmiş olup, onlara ilişkin gerekçeler aşağıda; 

1-) “Antakya Belediye Meclisi’nce onaylanan planın aynı bölgeye ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 

ile çeliştiği ve onaylanan imar planı ile getirilen yoğunluğun 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 

öngörülmediği” belirtilmiştir. 

           Planlama Alanı; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 

2.Maddesi gereği 27.05.2013 gün ve Sayı: 2013/4785 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilerek  

25.06.2013 gün ve 28688 sayılı resmi gazetede yayımlanan Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray 

Mahallesi Riskli Alanını kapsamaktadır. Planın hazırlanması ve gösterimleri; 3194 sayılı İmar Kanununa 

ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. 

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı stratejik bir plandır, bu planda emsal gösterimi yerine nüfus yoğunluk 

kararları belirtilmektedir. Mevcut 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında söz konusu planlama alanının 

“Meskun Sık Yoğunlukta Yerleşim Alanı” kullanımında, yoğunluğun ise “250-500 kişi/ha” olduğu 

görülmektedir. Hazırlanan nazım imar planında planlama alanı “Gelişme Konut Alanı” kullanımında, nüfus 

yoğunluğunun ise “Çok Yüksek (401 kişi/ha üstünde)” olarak önerilmiştir. Bu nedenle nazım ve uygulama 

imar planı kararları 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan kararlarına aykırı değildir.  

 2-)“E:2.90 emsal söz konusu alana oranla aşırı bir yoğunluk getirdiği” ve ilgili itiraz dilekçesinde bulunan 

nüfus hesabı ile yoğunluk artışı olduğu belirtilmiştir. 

          Nüfus ve donatı hesabı plan açıklama raporunda mevcut olup,  Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve 

Aksaray Mahallesi Riskli Alanına ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

kapsamında yapılmış hesaplamalar ve donatı tablosu Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında 

hazırlanmıştır.  

İtiraza konu imar planında Nüfus Hesabı; bağımsız birim adedi ile hane halkı büyüklüğü çarpılarak elde 

edilmiştir. Antakya İlçesine ait hane halkı büyüklüğü TÜİK 2013 verilerine göre “4,14” olarak verilmiştir. 

Bağımsız birim konut sayısı ise alan için hazırlanan imar planında inşaat alanı artışları bağımsız birim adeti 

artışından ziyade daire büyüklüğü ve konfor artışı getirmektedir. Bu çerçevede alanda plan sonrası konut 

kullanımında bağımsız birim sayısı 3859 adet konut olarak belirlenmiştir.  

Nüfus adedi =((bağımsız birim konut adedi 3859) * (4,14 hane halkı büyüklüğü)) = 15976 kişidir.   

Mevcut Plandaki Nüfus Hesabı; Plandaki mevcut konut inşaat alanının (276534.44), ortalama mevcut 

bağımsız birim büyüklüğüne  (85 m² Yerel anket ve tespitler) bölümü ile bağımsız birim (3253 adet) hesap 

edilmiştir. Bağımsız birim ile (3253) hane halkı büyüklüğü (4,14) çarpılarak 13469 kişi hesap edilmiştir.  

Hem mevcut plandaki hem de öneri plandaki zemin ticaret alanları inşaat alanlarının dışında tutulmuştur. 

Bu hali ile, 

Mevcut Planın Nüfusu ;  13469 kişi 



Öneri Plan Nüfusu   ;  15976 kişi 

Artan nüfus ise          ;    2508 kişi’ dir. 

 

MEVCUT İMAR 
PLANI 

ÖNERİ İMAR 
PLANI 

Toplam İnşaat Alanı 276,534.44 m² 540,263.85 m² 

Ortalama Bağımsız Birim Büyüklüğü 85.00 m² 140.00 m² 

Toplam Bağımsız Birim Sayısı 3.253 3.859 

Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü 4.14 4.14 

Toplam Nüfus 13.469 15.976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 artan nüfus için 2508 kişi x 10 m²/kişi = 25080 m² yeşil alan ayrılması gerekirken, öneri planda ilave 

43428.47 m² yeşil alan olarak ayrılmıştır. Proje alanında toplamda 49022.01 m² donatı alanı olması 

gerekirken, 56702.08 m² lik alan ayrılmıştır. Böylece 7680 m² fazladan donatı alanı ayrılmıştır. 

3-)“1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında; Eş zamanlı projesi yapılan adalar Emsal transferi 

yapılabilir ifadesiyle adalar arasında emsal transferi öngörüldüğü, emsal transferi planlamanın bir parçası 

KENTSEL, 

SOSYAL ve 

TEKNİK 

ALTYAPI 

NÜFUS 

ARTIŞI 

STANDART 

150.001 - 

500.000 

İHTİYAÇ 

DUYULAN 

SOSYAL 

DONATI 

ALANI 

ÖNERİ PLAN 

İLE İLAVE 

EDİLEN 

SOSYAL 

DONATI ALANI 

FARK 

KREŞ+ANAOK

ULU 

2,508 kişi 

0.60 m²/kişi 1,504.51 m² 0.00 m² -1,504.51 m² 

İLKOKUL 1.60 m²/kişi 4,012.03 m² 502.02 m² -3,510.01 m² 

ORTAOKUL 1.60 m²/kişi 4,012.03 m² 5,811.08 m² 1,799.05 m² 

LİSE ALANI 2.00 m²/kişi 5,015.04 m² 0.00 m² -5,015.04 m² 

SOSYAL AÇIK 

VE YEŞİL 

ALAN 

10.00 m²/kişi 25,075.20 m² 43,428.47 m² 18,353.27 m² 

SAĞLIK 

TESİSLERİ 

ALANLARI 

1.50 m²/kişi 3,761.28 m² 1,550.88 m² -2,210.40 m² 

SOSYOL VE 

KÜLTÜREL 

TESİS 

ALANLARI 

1.00 m²/kişi 2,507.52 m² 2,718.24 m² 210.72 m² 

İBADET YERİ 

(CAMİ) 
0.75 m²/kişi 1,880.64 m² 2,324.64 m² 444.00 m² 

TEKNİK 

ALTYAPI 

(YOL+OTOPA

RK HARİÇ) 

0.50 m²/kişi 1,253.76 m² 366.75 m² -887.01 m² 

TOPLAM 19.55 m²/kişi 49,022.01 m² 56,702.08 m² 7,680.07 m² 



olmadığı, planlama ilkelerine aykırı olduğu, yoğunluğun adalara göre değişkenlik göstermesi ile plan 

bütünlüğünün bozulduğu” belirtilmiştir. 

 Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahallesi’ nde 6306 sayılı Kanun kapsamında kalan 

“Riskli Alanı” olarak Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiştir. Bu kapsamda proje bütüncül hazırlanmakta 

ile birlikte inşaat uygulaması da bütüncül olarak değerlendirileceği için plan bütünlüğünü bozacak bir 

yaklaşım olmadığı mütalaa edilmiştir. 

4-)“1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında; planlama alanında mimari çözümlemelerde 

esneklik sağlamak amacıyla rüzgar ve güneşlenme ile yönlenme dikkate alınarak planlama alanı içerisinde 

kalan yapı adalarında yapı nizamı çekme mesafeleri, kat yükseklikleri, bina yükseklikleri, blok ebatları ve 

bloklar arası çekme mesafeleri Bakanlıkça uygun görülecek Kentsel Tasarım Projesi göre belirleneceği 

şeklinde ifade edilen maddenin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği’ni belirtilen konularda geçersiz kıldığı” belirtilmiştir. 

 Antakya Belediye Başkanlığı’nın 01.04.2016 tarihli kararı ile onaylanarak, askıya çıkarılan 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında ilgili itiraz dilekçede belirtilen ve itiraz edilen plan notu 

bulunmamaktadır.  

 Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahallesi Riskli Alanına ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan itirazlar yukarıdaki gerekçelerden dolayı uygun 

olmadığına karar verilmiştir. T.M. 

 

Armağan Kazım TEKÖZ                   Selahattin KAZMACI                      Abdülşükür MERT 

   Komisyon Başkanı                               Komisyon Üyesi                            Komisyon Üyesi 
        (İmza)                                    (İmza)                                               (İmza) 

            

                         Murat KOKU                                                  Abdülmesih MUKANNASOĞLU 

                      Komisyon Üyesi                                                            Komisyon Üyesi                       
                        (İmza)                                                                           (İmza) 
                             
 
 
 
 
 
 

                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

  Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, İmar Komisyon Raporu mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYON RAPORU 

 

 Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahallesi’ nde 6306 sayılı Kanun kapsamında kalan 

Riskli Alanına ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Antakya Belediye 

Başkanlığı’nın 01.04.2016 tarihli kararı ile onaylanarak, 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.  

1/5000’lik ve 1/1000’lik planlarda emsalin 2,9 

verilmesi, emsalin 1/25000’likÇevre 

Düzenleme Planı ile çelişmesini sağlamaktadır. 

Zamanda planda hesaplanan inşaat alanını iki 

katına çıkarmaktadır. Planda öngörülen nüfus 

artışını üst düzeye çıkarmıştır. Yoğunluk 

artışından dolayı 73.000 m² daha yeşil ve 

sosyal açık alana ihtiyaç duyulmuştur. Bu alan 

temin edilmemiştir. Adalar arası emsal transferi 

planlama ilkelerine aykırı olup plan 

bütünlüğünü bozucu niteliktedir. Yapılan 

itirazda belirlenen hususlar yasaya uygun olup 

itirazın reddine dair komisyon raporuna 

muhalefet ediyorum. 

Murat KOKU 

1/5000’lik ve 1/1000’lik planlarda emsalin 2,9 

verilmesi, emsalin 1/25000’lik Çevre 

Düzenleme Planı ile çelişmesini 

sağlamaktadır. Zamanda planda hesaplanan 

inşaat alanını iki katına çıkarmaktadır. Planda 

öngörülen nüfus artışını üst düzeye 

çıkarmıştır. Yoğunluk artışından dolayı 73.000 

m² daha yeşil ve sosyal açık alana ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu alan temin edilmemiştir. 

Adalar arası emsal transferi planlama 

ilkelerine aykırı olup plan bütünlüğünü bozucu 

niteliktedir. Yapılan itirazda belirlenen 

hususlar yasaya uygun olup itirazın reddine 

dair komisyon raporuna muhalefet ediyorum. 

Abdülmesih MUKANNASOĞLU 



04.05.2016 tarih ve 2016/150 sayılı başvuru dilekçesi ile Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası 

Hatay Şubeleri ile Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası Hatay İl 

Temsilciliği tarafından itiraz edilmiştir. Bu kapsamda ilgili itiraz dilekçesinde belirtilen maddeler 

incelenmiş olup, onlara ilişkin gerekçeler aşağıda; 

1-) “Antakya Belediye Meclisi’nce onaylanan planın aynı bölgeye ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 

ile çeliştiği ve onaylanan imar planı ile getirilen yoğunluğun 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 

öngörülmediği” belirtilmiştir. 

           Planlama Alanı; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 

2.Maddesi gereği 27.05.2013 gün ve Sayı: 2013/4785 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilerek  

25.06.2013 gün ve 28688 sayılı resmi gazetede yayımlanan Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray 

Mahallesi Riskli Alanını kapsamaktadır. Planın hazırlanması ve gösterimleri; 3194 sayılı İmar Kanununa 

ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. 

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı stratejik bir plandır, bu planda emsal gösterimi yerine nüfus yoğunluk 

kararları belirtilmektedir. Mevcut 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında söz konusu planlama alanının 

“Meskun Sık Yoğunlukta Yerleşim Alanı” kullanımında, yoğunluğun ise “250-500 kişi/ha” olduğu 

görülmektedir. Hazırlanan nazım imar planında planlama alanı “Gelişme Konut Alanı” kullanımında, nüfus 

yoğunluğunun ise “Çok Yüksek (401 kişi/ha üstünde)” olarak önerilmiştir. Bu nedenle nazım ve uygulama 

imar planı kararları 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan kararlarına aykırı değildir.  

2-) E:2.90 emsal söz konusu alana oranla aşırı bir yoğunluk getirdiği” ve ilgili itiraz dilekçesinde bulunan 

nüfus hesabı ile yoğunluk artışı olduğu belirtilmiştir. 

Nüfus ve donatı hesabı plan açıklama raporunda mevcut olup,  Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray 

Mahallesi Riskli Alanına ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında 

yapılmış hesaplamalar ve donatı tablosu Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında hazırlanmıştır.  

İtiraza konu imar planında Nüfus Hesabı; bağımsız birim adedi ile hane halkı büyüklüğü çarpılarak elde 

edilmiştir. Antakya İlçesine ait hane halkı büyüklüğü TÜİK 2013 verilerine göre “4,14” olarak verilmiştir. 

Bağımsız birim konut sayısı ise alan için hazırlanan imar planında inşaat alanı artışları bağımsız birim adeti 

artışından ziyade daire büyüklüğü ve konfor artışı getirmektedir. Bu çerçevede alanda plan sonrası konut  

kullanımında bağımsız birim sayısı 3859 adet konut olarak belirlenmiştir.  

Nüfus adedi =((bağımsız birim konut adedi 3859) * (4,14 hane halkı büyüklüğü)) = 15976 kişidir.   

Mevcut Plandaki Nüfus Hesabı; Plandaki mevcut konut inşaat alanının (276534.44), ortalama mevcut 

bağımsız birim büyüklüğüne  (85 m² Yerel anket ve tespitler) bölümü ile bağımsız birim (3253 adet) hesap 

edilmiştir. Bağımsız birim ile (3253) hane halkı büyüklüğü (4,14) çarpılarak 13469 kişi hesap edilmiştir.  

Hem mevcut plandaki hem de öneri plandaki zemin ticaret alanları inşaat alanlarının dışında tutulmuştur. 

Bu hali ile, 

Mevcut Planın Nüfusu ;  13469 kişi 

Öneri Plan Nüfusu   ;  15976 kişi 

Artan nüfus ise   ;    2508 kişi’ dir. 

 

 

MEVCUT İMAR 

PLANI 

ÖNERİ İMAR 

PLANI 

Toplam İnşaat Alanı 276,534.44 m² 540,263.85 m² 

Ortalama Bağımsız Birim Büyüklüğü 85.00 m² 140.00 m² 

Toplam Bağımsız Birim Sayısı 3.253 3.859 

Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü 4.14 4.14 

Toplam Nüfus 13.469 15.976 
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artan nüfus için 2508 kişi x 10 m²/kişi = 25080 m² yeşil alan ayrılması gerekirken, öneri planda ilave 

43428.47 m² yeşil alan olarak ayrılmıştır. Proje alanında toplamda 49022.01 m² donatı alanı olması 

gerekirken, 56702.08 m² lik alan ayrılmıştır. Böylece 7680 m² fazladan donatı alanı ayrılmıştır. 

3-) “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında; Eş zamanlı projesi yapılan adalar Emsal transferi 

yapılabilir ifadesiyle adalar arasında emsal transferi öngörüldüğü, emsal transferi planlamanın bir parçası 

olmadığı, planlama ilkelerine aykırı olduğu, yoğunluğun adalara göre değişkenlik göstermesi ile plan 

bütünlüğünün bozulduğu” belirtilmiştir. 

 Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahallesi’ nde 6306 sayılı Kanun kapsamında kalan 

“Riskli Alanı” olarak Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiştir. Bu kapsamda proje bütüncül hazırlanmakta 

ile birlikte inşaat uygulaması da bütüncül olarak değerlendirileceği için plan bütünlüğünü bozacak bir 

yaklaşım olmadığı mütalaa edilmiştir. 

4-) “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında; planlama alanında mimari çözümlemelerde 

esneklik sağlamak amacıyla rüzgar ve güneşlenme ile yönlenme dikkate alınarak planlama alanı içerisinde 

kalan yapı adalarında yapı nizamı çekme mesafeleri, kat yükseklikleri, bina yükseklikleri, blok ebatları ve 

bloklar arası çekme mesafeleri Bakanlıkça uygun görülecek Kentsel Tasarım Projesi göre belirleneceği 

şeklinde ifade edilen maddenin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği’ni belirtilen konularda geçersiz kıldığı” belirtilmiştir. 

 Antakya Belediye Başkanlığı’nın 01.04.2016 tarihli kararı ile onaylanarak, askıya çıkarılan 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında ilgili itiraz dilekçede belirtilen ve itiraz edilen plan notu 

bulunmamaktadır.  

KREŞ+ANA

OKULU 

2,508 kişi 

0.60 

m²/kişi 
1,504.51 m² 0.00 m² 

-1,504.51 

m² 

İLKOKUL 
1.60 

m²/kişi 
4,012.03 m² 502.02 m² 

-3,510.01 

m² 

ORTAOKUL 
1.60 

m²/kişi 
4,012.03 m² 5,811.08 m² 

1,799.05 

m² 

LİSE ALANI 
2.00 

m²/kişi 
5,015.04 m² 0.00 m² 

-5,015.04 

m² 

SOSYAL 

AÇIK VE 

YEŞİL ALAN 

10.00 

m²/kişi 
25,075.20 m² 43,428.47 m² 

18,353.27 

m² 

SAĞLIK 

TESİSLERİ 

ALANLARI 

1.50 

m²/kişi 
3,761.28 m² 1,550.88 m² 

-2,210.40 

m² 

SOSYOL VE 

KÜLTÜREL 

TESİS 

ALANLARI 

1.00 

m²/kişi 
2,507.52 m² 2,718.24 m² 210.72 m² 

İBADET 

YERİ (CAMİ) 

0.75 

m²/kişi 
1,880.64 m² 2,324.64 m² 444.00 m² 

TEKNİK 

ALTYAPI 

(YOL+OTOP

ARK HARİÇ) 

0.50 

m²/kişi 
1,253.76 m² 366.75 m² -887.01 m² 

TOPLAM 
19.55 

m²/kişi 
49,022.01 m² 56,702.08 m² 

7,680.07 

m² 



 Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahallesi Riskli Alanına ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan itirazlar yukarıdaki gerekçelerden dolayı uygun 

olmadığına karar verilmiştir. T.M. 

 

Mehmet Cengiz ÖZGÖZ                    Selahattin KAZMACI                        Murat KOKU 

Komisyon Başkanı                                 Komisyon Üyesi                        Komisyon Üyesi 
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Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, Kentsel Dönüşüm Raporu mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

 

HUKUK VE İÇİŞLERİ KOMİSYON RAPORU 

 Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahallesi’ nde 6306 sayılı Kanun kapsamında kalan 

Riskli Alanına ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Antakya Belediye 

Başkanlığı’nın 01.04.2016 tarihli kararı ile onaylanarak, 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.  

04.05.2016 tarih ve 2016/150 sayılı başvuru dilekçesi ile Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası 

Hatay Şubeleri ile Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası Hatay İl 

Temsilciliği tarafından itiraz edilmiştir. Bu kapsamda ilgili itiraz dilekçesinde belirtilen maddeler 

incelenmiş olup, onlara ilişkin gerekçeler aşağıda; 

1-) “Antakya Belediye Meclisi’nce onaylanan planın aynı bölgeye ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 

ile çeliştiği ve onaylanan imar planı ile getirilen yoğunluğun 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 

öngörülmediği” belirtilmiştir. 

           Planlama Alanı; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 

2.Maddesi gereği 27.05.2013 gün ve Sayı: 2013/4785 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilerek  

25.06.2013 gün ve 28688 sayılı resmi gazetede yayımlanan Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray 

Mahallesi Riskli Alanını kapsamaktadır. Planın hazırlanması ve gösterimleri; 3194 sayılı İmar Kanununa 

ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. 

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı stratejik bir plandır, bu planda emsal gösterimi yerine nüfus yoğunluk 

kararları belirtilmektedir. Mevcut 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında söz konusu planlama alanının 

“Meskun Sık Yoğunlukta Yerleşim Alanı” kullanımında, yoğunluğun ise “250-500 kişi/ha” olduğu 

görülmektedir. Hazırlanan nazım imar planında planlama alanı “Gelişme Konut Alanı” kullanımında, nüfus 

yoğunluğunun ise “Çok Yüksek (401 kişi/ha üstünde)” olarak önerilmiştir. Bu nedenle nazım ve uygulama 

imar planı kararları 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan kararlarına aykırı değildir.  

2-) E:2.90 emsal söz konusu alana oranla aşırı bir yoğunluk getirdiği” ve ilgili itiraz dilekçesinde bulunan 

nüfus hesabı ile yoğunluk artışı olduğu belirtilmiştir. 

Nüfus ve donatı hesabı plan açıklama raporunda mevcut olup,  Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray 

Mahallesi Riskli Alanına ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında 

yapılmış hesaplamalar ve donatı tablosu Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında hazırlanmıştır.  

İtiraza konu imar planında Nüfus Hesabı; bağımsız birim adedi ile hane halkı büyüklüğü çarpılarak elde 

edilmiştir. Antakya İlçesine ait hane halkı büyüklüğü TÜİK 2013 verilerine göre “4,14” olarak verilmiştir. 

Bağımsız birim konut sayısı ise alan için hazırlanan imar planında inşaat alanı artışları bağımsız birim adeti 

artışından ziyade daire büyüklüğü ve konfor artışı getirmektedir. Bu çerçevede alanda plan sonrası konut 

kullanımında bağımsız birim sayısı 3859 adet konut olarak belirlenmiştir.  

Nüfus adedi =((bağımsız birim konut adedi 3859) * (4,14 hane halkı büyüklüğü)) = 15976 kişidir.   

1/5000’lik ve 1/1000’lik planlarda emsalin 2,9 verilmesi, emsalin 1/25000’likÇevre Düzenleme Planı 

ile çelişmesini sağlamaktadır. Zamanda planda hesaplanan inşaat alanını iki katına çıkarmaktadır. 

Planda öngörülen nüfus artışını üst düzeye çıkarmıştır. Yoğunluk artışından dolayı 73.000 m² daha 

yeşil ve sosyal açık alana ihtiyaç duyulmuştur. Bu alan temin edilmemiştir. Adalar arası emsal 

transferi planlama ilkelerine aykırı olup plan bütünlüğünü bozucu niteliktedir. Yapılan itirazda 

belirlenen hususlar yasaya uygun olup itirazın reddine dair komisyon raporuna muhalefet ediyorum.  

Murat KOKU 



Mevcut Plandaki Nüfus Hesabı; Plandaki mevcut konut inşaat alanının (276534.44), ortalama mevcut 

bağımsız birim büyüklüğüne  (85 m² Yerel anket ve tespitler) bölümü ile bağımsız birim (3253 adet) hesap 

edilmiştir. Bağımsız birim ile (3253) hane halkı büyüklüğü (4,14) çarpılarak 13469 kişi hesap edilmiştir.  

Hem mevcut plandaki hem de öneri plandaki zemin ticaret alanları inşaat alanlarının dışında tutulmuştur. 

Bu hali ile, 

Mevcut Planın Nüfusu ;  13469 kişi 

Öneri Plan Nüfusu   ;  15976 kişi 

Artan nüfus ise   ;    2508 kişi’ dir. 

 

 

MEVCUT İMAR 

PLANI 

ÖNERİ İMAR 

PLANI 

Toplam İnşaat Alanı 276,534.44 m² 540,263.85 m² 

Ortalama Bağımsız Birim Büyüklüğü 85.00 m² 140.00 m² 

Toplam Bağımsız Birim Sayısı 3.253 3.859 

Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü 4.14 4.14 

Toplam Nüfus 13.469 15.976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENTSEL, 

SOSYAL ve 

TEKNİK 

ALTYAPI 

NÜFUS 

ARTIŞI 

STANDAR

T 

150.001 - 

500.000 

İHTİYAÇ 

DUYULAN 

SOSYAL 

DONATI 

ALANI 

ÖNERİ PLAN 

İLE İLAVE 

EDİLEN 

SOSYAL 

DONATI 

ALANI 

FARK 

KREŞ+ANA

OKULU 

2,508 kişi 

0.60 

m²/kişi 
1,504.51 m² 0.00 m² 

-1,504.51 

m² 

İLKOKUL 
1.60 

m²/kişi 
4,012.03 m² 502.02 m² 

-3,510.01 

m² 

ORTAOKUL 
1.60 

m²/kişi 
4,012.03 m² 5,811.08 m² 

1,799.05 

m² 

LİSE ALANI 
2.00 

m²/kişi 
5,015.04 m² 0.00 m² 

-5,015.04 

m² 

SOSYAL 

AÇIK VE 

YEŞİL ALAN 

10.00 

m²/kişi 
25,075.20 m² 43,428.47 m² 

18,353.27 

m² 

SAĞLIK 

TESİSLERİ 

ALANLARI 

1.50 

m²/kişi 
3,761.28 m² 1,550.88 m² 

-2,210.40 

m² 

SOSYOL VE 

KÜLTÜREL 

TESİS 

ALANLARI 

1.00 

m²/kişi 
2,507.52 m² 2,718.24 m² 210.72 m² 

İBADET 

YERİ (CAMİ) 

0.75 

m²/kişi 
1,880.64 m² 2,324.64 m² 444.00 m² 

TEKNİK 

ALTYAPI 

(YOL+OTOP

ARK HARİÇ) 

0.50 

m²/kişi 
1,253.76 m² 366.75 m² -887.01 m² 

TOPLAM 
19.55 

m²/kişi 
49,022.01 m² 56,702.08 m² 

7,680.07 

m² 



artan nüfus için 2508 kişi x 10 m²/kişi = 25080 m² yeşil alan ayrılması gerekirken, öneri planda ilave 

43428.47 m² yeşil alan olarak ayrılmıştır. Proje alanında toplamda 49022.01 m² donatı alanı olması 

gerekirken, 56702.08 m² lik alan ayrılmıştır. Böylece 7680 m² fazladan donatı alanı ayrılmıştır. 

3-) “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında; Eş zamanlı projesi yapılan adalar Emsal transferi 

yapılabilir ifadesiyle adalar arasında emsal transferi öngörüldüğü, emsal transferi planlamanın bir parçası 

olmadığı, planlama ilkelerine aykırı olduğu, yoğunluğun adalara göre değişkenlik göstermesi ile plan 

bütünlüğünün bozulduğu” belirtilmiştir. 

 Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahallesi’ nde 6306 sayılı Kanun kapsamında kalan 

“Riskli Alanı” olarak Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiştir. Bu kapsamda proje bütüncül hazırlanmakta 

ile birlikte inşaat uygulaması da bütüncül olarak değerlendirileceği için plan bütünlüğünü bozacak bir 

yaklaşım olmadığı mütalaa edilmiştir. 

4-) “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında; planlama alanında mimari çözümlemelerde 

esneklik sağlamak amacıyla rüzgar ve güneşlenme ile yönlenme dikkate alınarak planlama alanı içerisinde 

kalan yapı adalarında yapı nizamı çekme mesafeleri, kat yükseklikleri, bina yükseklikleri, blok ebatları ve 

bloklar arası çekme mesafeleri Bakanlıkça uygun görülecek Kentsel Tasarım Projesi göre belirleneceği 

şeklinde ifade edilen maddenin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği’ni belirtilen konularda geçersiz kıldığı” belirtilmiştir. 

 Antakya Belediye Başkanlığı’nın 01.04.2016 tarihli kararı ile onaylanarak, askıya çıkarılan 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında ilgili itiraz dilekçede belirtilen ve itiraz edilen plan notu 

bulunmamaktadır.  

 Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahallesi Riskli Alanına ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan itirazlar yukarıdaki gerekçelerden dolayı uygun 

olmadığına karar verilmiştir. T.M. 

 

 Mehmet YALÇIN                                Faruk OTUZBİR                                          İlmittin BOZ 

  Komisyon Başkan                             Komisyon  Üyesi                           Komisyon Üyesi     
         (İmza)                                                   (İmza)                                                       (İmza) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, Hukuk ve İçişleri komisyon Raporu mevcudun oyçokluğu ile 

kabul edildi. 

 

 

 

  İsmail KİMYECİ                        Ömer GÜRBÜZ                        Mehmet Cengiz ÖZGÖZ  

   Meclis Başkanı                                  Kâtip                                          Kâtip 

 

1/5000’lik ve 1/1000’lik planlarda emsalin 2,9 verilmesi, 

emsalin 1/25000’lik Çevre Düzenleme Planı ile çelişki arz 

etmektedir. Aynı şekilde planlarda hesaplanan inşaat alanı 

İkikatına çıkmaktadır. Planlarda öngörülen Nüfus artışını üst 

düzeye çıkarmaktadır.  Yoğunluk artışından dolayı 73.000 m² 

daha Yeşil ve sosyal açık alana ihtiyaç duyulmuş olup bu alan 

temin edilmemiştir. Yapılan itirazda belirlenen hususlar 

yasaya uygun olup itirazın reddine dair komisyon raporuna 

muhalefet ediyorum. İlmittin BOZ 
 



 


