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Antakya’nın  1. Mıntıka / General Şükrü Kanatlı Mahallesinde  bulunan  1985 ada 34 

 numaralı  27.04.1998 gün ve 68 sayılı  Meclisi  Kararı ile kesinleşen Uygulama İmar Planı 

içerisinde   bitişik yapı nizamında ,yedi katlı ,ticaret + mesken bölgesine rastlanmaktadır. 

Söz konusu parsele Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın  19.03.2020 gün ve 

11634 sayılı talebi ile Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 14.02.2020 gün ve 50 sayılı kararı 

ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak  

hazırlanan Antakya’nın 1. Mıntıka / General Şükrü Kanatlı Mahallesinde bulunan 1985 ada 34 

numaralı parselin   bitişik  yapı nizamında, yedi katlı ,ticaret + turizm  alanı  olarak planlanması, 

kaldırılan park alanının Hatay Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1. Mıntıka / Emek 

Mahallesinde bulunan 2189 ada 5 numaralı parsele taşınması ve bir kısmının ise  E:1.60 

Yençok:18.50 m , Belediye Hizmet Alanı  ( Hatay Büyükşehir Belediyesi ) olarak planlanması ile 

 ilgili  22.04.2020 gün ve 32 sayılı Antakya Belediye Meclisi Kararı ile 11.11.2019 gün ve 90 sayılı 

Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygulama imar planı tadili yapılmıştır.  

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.06.2020 gün ve 9593 sayılı yazısı ile İmar 

Komisyonuna havale edilen dosyada,  Hatay Diş Hekimleri Odası Başkanı Nebil Seyfettin ve diğer 

bazı oda temsilcilerinin , Antakya’nın 1. Mıntıkasında  bulunan 1985 ada 34  numaralı parsel ile 

ilgili olarak alınan 22.04.2020 gün ve 32 sayılı Antakya Belediye Meclis Kararına ilan müddeti 

içerisinde  itiraz etmişlerdir. 

Hatay 2. İdare Mahkemesinin 2018/1105 Esas, 2019/456 sayılı kararında dava konusu 

işlemlerin imar mevzuatına , şehircilik ilkelerine ve  kamu yararına uygun olun olmadığının tespiti 

amacıyla 30.01.2019 tarihli ara kararı ile mahalinde keşif ile bilirkişi incelemesi karar verilmiş olup 

Teknik bilirkişi raporunda ‘‘ Dava konusu taşınmaz incelendiğinde  taşınmazın doğusunda Kanatlı 

Caddesi ve Asi Nehri, batısında ise Atatürk Caddesi bulunduğu , dava konusu taşınmaz üzerinde 

kesişen herhangi bir yaya hareketinin bulunmadığı dava konusu taşınmaza cephe veren yapılan 

incelendiğinde ise taşınmaza doğrudan açılan herhangi bir işlev ve / veya fiziksel bağlantı 

bulunmadığı , taşınmaza cephe veren yapıların açık alana bakan bölümlerinin sağır cepheli olduğu 

bu nedenle her ne kadar mevcut doku içerisinde açık alan miktarı çok az olsa bile , dava konusu 

taşınmazın yakının da kalan Cumhuriyet Meydanı ile bütünleşmemesi nedeniyle taşınmazın ‘ 

meydan ’ niteliği kazanmasının mümkün olmadığı , dava konusu taşınmazın açık alan / meydan 

olarak düzenlenmesi durumunda bile , taşınmazın kentlilerin kullandıkları bir alan olamayacağı , 

gündelik hayatta içinden geçip gidilen bir mekan haline geleceği ,  

 

 Dava konusu taşınmaz üzerindeki mevcut yapı yıkılmış olsa bile taşınmaza ilişkin bir tescil 

kararı bulunmaması nedeni ile boşluk doldurma şeklinde yapılacak yeni bir yapılaşmanın yapılaşma 

koşulları ve biçimi üzerinden bir tartışma yapılmasının yerinde olacağı , daha açık bir ifadeyle  

tescilli eser yada yapı bulunsaydı, bu yapılabilecek müdahaleleri veya bu yapının kaybolmuş olması 

durumunda yerine yapılacak yeni yapının özellikleri konusunda genel geçerli ilkeler , ilke kararları 

ve mevzuat hükümleri bulunmadığı ,  

 



 Dava konusu taşınmazın konumu ve niteliği kadar yakın çevresinde yer alan tescilli yapılar, 

kent merkezi kullanımları , Asi Nehri ve Cumhuriyet Meydanı gibi açık alanlarda dikkate alınarak 

daha detaylı ve çevredeki potansiyelleri değerlendiren alanın kısmen açık alan ve / veya kısmen 

yapı olarak kullanılabilmesine yönelik alternatiflerin değerlendirildiği ve kamusal kullanıma izin 

veren strateji ve plan kararlarının geliştirilmesi  açısından daha olumlu yaklaşım olacağı  , 

Sonuç olarak ; 1. Mıntıka/General Şükrü Kanatlı mahallesi 1985 ada 34 numaralı parsele 

11.092018 tarih ve 272 sayılı Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde ‘meydan alanı’ 

olarak planlanmasına yönelik alınan kararın şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun 

olmadığı belirtilmiştir.’ Bu nedenlerle Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi kararında hukuka uyarlık 

bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu işleminin iptaline karar verilmiştir.’’ 

 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında 

Kanunun 12.maddesinin EKMADDE 8  de; 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda , kamu yatırımları ile kamu 

mülkiyetindeki alanlarda , mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak plan veya plan 

değişiklikleri ile imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin 8 inci maddenin 

birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre yapılacak plan değişikliklerinde bu madde 

hükümleri uygulanmaz.’denilmektedir. 

 

          İmar Komisyonunun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde; yukarıda 

belirtilen Hatay 2. İdare Mahkemesinin 2018/1105 Esas , 2019/456 sayılı kararına istinaden  

Antakya’nın 1. Mıntıka/ General Şükrü Kanatlı mahallesinde bulunan 1985 ada 34  numaralı parsel 

ile ilgili olarak  alınan 22.04.2020 gün ve 32  sayılı  Belediye Meclis Kararına  ilan müddeti 

içerisinde yapılan  itirazın uygun bulunmadığı ile ilgili; 

 

 

         Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; yukarıda belirtilen Hatay 2. İdare Mahkemesinin 

2018/1105 Esas , 2019/456 sayılı kararına istinaden  Antakya’nın 1. Mıntıka/ General Şükrü Kanatlı 

mahallesinde bulunan 1985 ada 34  numaralı parsel ile ilgili olarak  alınan 22.04.2020 gün ve 32  

sayılı  Belediye Meclis Kararına  ilan müddeti içerisinde yapılan  itirazın uygun olmadığına 

mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 
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