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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.10.2015 gün ve 6161 sayılı yazısı ile komisyonumuza 

havale edilen dosyada, Fikriye Yüksel, Orhan Keser ve İbrahim Keser Antakya’nın Karaali 

mahallesinde bulunan 2376 ve 2901 numaralı parseller ile 2978 numaralı parselin arasından geçen 7 

metrelik imar yolunun kapatılması ile ilgili olarak imar planı tadili istemektedir. 

Söz konusu plan tadil teklifi için UİP-10880,2 plan işlem numarası alınmıştır. 

Komisyonumuzun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde, Mülga 

Karaali Belediyesinin 22.01.2004 gün ve 4 sayılı meclis kararı ile onaylanan plan tadilatına göre 

7.00 metrelik yaya yolu iptal edilmiştir. Daha sonra Mülga Karaali Belediyesinin 20.09.2005 gün ve 

35 sayılı encümen kararı ile yoldan ihdas, ihdas edilen alanının parsel maliklerine satışı ve tevhid 

işlemleri yapılmıştır. Bahse konu Belediyenin 04.11.2008 gün ve 5 sayılı meclis kararı ile kabul 

edilen Revizyon İmar Planında, 22.01.2004 gün ve 4 sayılı meclis kararıyla iptal edilen 7.00 

metrelik yaya yolu tekrar açılarak plana işlenmiştir. 7.00 metrelik yaya yolunun açılması ile ihdas 

işlemi yapılan parsellere tekrar yola terk işlemi çıkarak parsellerin nakıs duruma düşmesine ve 

vatandaşların mağduriyetine sebep olmuştur. Bu nedenle 2376 ve 2901 numaralı parseller ile 2978 

numaralı parselin arasından geçen 7 metrelik imar yolunun kapatılması ile ilgili yapılan plan tadil 

teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir. T.M. 
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            Komisyon raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, Mülga Karaali 

Belediyesinin 22.01.2004 gün ve 4 sayılı meclis kararı ile onaylanan plan tadilatına göre 7.00 

metrelik yaya yolu iptal edilmiştir. Daha sonra Mülga Karaali Belediyesinin 20.09.2005 gün ve 35 

sayılı encümen kararı ile yoldan ihdas, ihdas edilen alanının parsel maliklerine satışı ve tevhid 

işlemleri yapılmıştır. Bahse konu Belediyenin 04.11.2008 gün ve 5 sayılı meclis kararı ile kabul 

edilen Revizyon İmar Planında, 22.01.2004 gün ve 4 sayılı meclis kararıyla iptal edilen 7.00 

metrelik yaya yolu tekrar açılarak plana işlenmiştir. 7.00 metrelik yaya yolunun açılması ile ihdas 

işlemi yapılan parsellere tekrar yola terk işlemi çıkarak parsellerin nakıs duruma düşmesine ve 

vatandaşların mağduriyetine sebep olmuştur. Bu nedenle 2376 ve 2901 numaralı parseller ile 2978 

numaralı parselin arasından geçen 7 metrelik imar yolunun kapatılması ile ilgili yapılan plan tadil 

teklifinin uygun olduğuna mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
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