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İMAR KOMİSYONU RAPORU 

      İmar Komisyon Raporunun 1. Maddesi 

 

1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.03.2016 gün ve 1107 sayılı yazısı ile 

komisyonumuza havale edilen dosyada,  Antakya’nın 1. Mıntıka/General Şükrü Kanatlı 

mahallesinde bulunan 1988 ada 8 numaralı parsel Taksmax:0.40 yapılaşma koşullarında, 

ayrık nizam 7 katlı, ticaret+mesken bölgesine rastlamaktadır. 

      Durmuş İlker Kızılkan ve ortakları 1988 ada 8 numaralı parsele cephe aldığı yoldan 

zeminde teşekkül etmiş mevcut nizam, kuzey yönündeki komşu parselden yan bahçe 3 metre, 

güney yönündeki komşu parsele mevcuttaki gibi bitişik ve arka bahçe en az 5 metre olacak 

şekilde Taksmax:0.40 yapılaşma koşullarında,  Blok-7 kat yapı nizamı verilmesi ile ilgili plan 

tadil teklifinde bulunmuştur. 

      Söz konusu plan tadil teklifi için UİP-7114,16 plan işlem numarası alınmıştır.   

 

      Komisyonumuzun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde, 

Antakya’nın 1. Mıntıka/General Şükrü Kanatlı mahallesinde bulunan 1988 ada 8 numaralı 

parselin, bitişiğinde yer alan 7284 ruhsat dosyasına sahip 1988 ada 9 numaralı parselin yan 

bahçelerinin takriben 3.00 metre olduğu, plan tadil teklifi istenilen 5927 ruhsat dosyasına 

sahip 1988 ada 8 numaralı parselin yan bahçe mesafelerinin de plan değişikliği talebindeki 

gibi 3.00 metre olduğu tespit edildiğinden, 1. Mıntıka 1988 ada 8 numaralı parselin cephe 

aldığı yoldan zeminde teşekkül etmiş mevcut nizama uymak şartıyla, kuzey yönündeki komşu 

parselden 3 metre, güney yönündeki komşu parsele mevcuttaki gibi bitişik olarak ve arka 

bahçe mesafesi en az 5 metre olacak şekilde Taksmax:0.40 yapılaşma koşullarında,  Blok-7 

kat yapı nizamı verilmesi ile ilgili plan tadil teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir. 

T.M. 

 

       Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, İmar  Komisyon Raporu mevcudun oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      İmar Komisyon Raporunun 2. Maddesi 

2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.03.2016 gün ve 1108 sayılı yazısı ile 

komisyonumuza havale edilen dosyada, Antakya’nın Odabaşı-Kavaslı Mahallesinde bulunan 

1787 ada 11 numaralı parsel, E:2.00, Hmax:24.50 m, Özel Sağlık alanı ve Sosyal Tesis 

bölgesine   rastlamaktadır. 

      Grup Akademi – Ceylan Sağlık Hizmetleri A.Ş, söz konusu parsele E:3.00, Yençok:26,50 

metre olacak şekilde Özel Sağlık alanı ve Sosyal Tesis verilmesi ile ilgili plan tadil teklifinde 

bulunmuştur. 

      Söz konusu plan tadil teklifi için UİP-6471,8 plan işlem numarası alınmıştır.  

      Komisyonumuzun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde, 

Antakya’nın Odabaşı-Kavaslı Mahallesinde bulunan 1787 ada 11 numaralı parsele E=2.80 ve 

Yençok:26,50 metre olacak şekilde Özel Sağlık alanı ve Sosyal Tesis verilmesi ile ilgili plan 

tadil teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir. T.M. 
 

     Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, İmar  Komisyon Raporu mevcudun oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

    İmar Komisyon Raporunun 3. Maddesi 

 

3) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.02.2016 gün ve 646 sayılı yazısı ile komisyonumuza 

havale edilen dosyada, Antakya’nın Güzelburç mahallesinde bulunan 703 ada 6250 ve 6251 

numaralı parseller yollardan ve komşu parsellerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesinde, 15.50 

metre yapı yüksekliğinde, Taksmax=0.40 emsalinde Ticaret Alanına  rastlamaktadır. 

      M. Ali Kanlı, söz konusu parsellere yapı yaklaşma mesafeleri parselin batı cephesinden en 

az 4 metre, kuzey cephesinden 5 metre, yollardan 5 metre olacak şekilde BL-5 kat yapı nizamı 

verilmesi ile ilgili plan tadil teklifinde bulunmuştur. 

 

       Söz konusu plan tadil teklifi için UİP-17436,1 plan işlem numarası alınmıştır. 

 

        Komisyonumuzun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde, 

Antakya’nın Güzelburç mahallesinde bulunan 703 ada 6250 ve 6251 numaralı parsellere, yapı 

yaklaşma mesafeleri parselin batı cephesinden en az 4 metre, kuzey cephesinden en az 5 

metre, yollardan 5 metre olacak şekilde, Taksmax:0.40 emsalinde, BL-5 kat yapı nizamı 

verilmesi ile ilgili plan tadil teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir. T.M. 

 

         Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, İmar Komisyon Raporu mevcudun oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

      İmar Komisyon Raporunun 4. Maddesi 

 

4) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.03.2016 gün ve 1653 sayılı yazısı ile 

komisyonumuza havale edilen dosyada, Antakya’nın Ekinci Mahallesinde bulunan 2726 

numaralı parsel ayrık yapı nizamında, 7 katlı, mesken bölgesine rastlamaktadır. 

     Saracık mahallesi ile Ekinci mahallesine ait imar planlarının birleşme noktasında bulunan 

2726 numaralı parselin çevresinin tamamı 5 kat yapı nizamındadır. Söz konusu parsele, 

bulunduğu bölgenin mevcut imar hakları dikkate alınarak onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına uygun olacak şekilde ayrık 5 kat yapı nizamı verilmesi ile ilgili imar planı değişikliği 

yapılması talep edilmektedir. 



    Söz konusu plan tadil teklifi için UİP-1947,17 plan işlem numarası alınmıştır. 

 

     Komisyonumuzun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde, Antakya’nın 

Ekinci Mahallesinde bulunan 2726 numaralı parsele, bulunduğu bölgenin mevcut imar hakları 

dikkate alınarak onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde ayrık 5 kat 

yapı nizamı verilmesi ile ilgili plan tadil teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir. T.M. 

 

     Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, İmar  Komisyon Raporu mevcudun oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

 

      İmar Komisyon Raporunun 5. Maddesi 

 

5) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.04.2016 gün ve 1755 sayılı yazısı ile 

komisyonumuza havale edilen dosyada, Antakya’nın Üzümdalı (Sabunluk) Mahallesinde 

bulunan 612 numaralı parsel kısmen 0.35/0.70 emsalinde, ayrık yapı nizamında, 2 katlı 

mesken bölgesine, kısmen Kültürel Tesis Alanına, kısmen Spor Tesisi Alanına, kısmen 

Eğitim Tesisi Alanına, kısmen park alanına kısmen de imar yollarına rastlamaktadır.  

      Sabriye Temizkan ve ortakları Üzümdalı (Sabunluk) Mahallesinde bulunan 612 numaralı 

parselde, Kültürel Tesis Alanı, Spor Tesisi Alanı ve Eğitim Tesisi Alanını, parselin kendi 

içerisinde güneybatı istikametine kaydırılmasını talep etmektedirler. 

     Söz konusu plan tadil teklifi için UİP-11844,3 plan işlem numarası alınmıştır. 

     Komisyonumuzun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde,  

Antakya’nın Üzümdalı (Sabunluk) Mahallesinde bulunan 612 numaralı parselle ilgili Hatay 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 09.02.2016 gün ve 32 sayılı 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliğinin yapıldığı, Eğitim Tesisi Alanının kaydırılması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığından Eğitim Tesisi Alanının Maliye Hazinesine bedelsiz 

terk edilmesi şartıyla uygun görüş alındığı, Spor Tesisinin kaydırılması ile ilgili Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden 10.02.2015 gün ve 950 sayılı yazısıyla uygun görüş 

alındığı tespit edildiğinden ekli plan tadil teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir. T.M. 

      Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, İmar Komisyon Raporu mevcudun oybirliğiyle 

kabul edildi. 
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