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ÖZÜ                                      İMAR KOMİSYON RAPORU. 

 

 

           Antakya’nın Güzelburç Mahallesinde bulunan 2816 ada 1 ve 3 numaralı parseller ile  2962 

ada 1 ve 3 numaralı parseller mülga Antakya Belediyesinin 07/06/2013 tarih ve 232 sayılı kararı ile 

kesinleşen Antakya Küçük Sanayi Sitesi Revizyon İmar Planında Ticaret Alanına, Güzelburç 

Mahallesinde bulunan 2816  ada 2 ,  2825 ada 7 , 2953 ada 1 ve 2962 ada 2 numaralı parseller 

mülga Antakya Belediyesinin 07/06/2013 tarih ve 232 sayılı kararı ile kesinleşen Antakya Küçük 

Sanayi Sitesi Revizyon İmar Planında trafo alanına  rastlamaktadır. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.02.2018 gün ve 1290 sayılı yazıları ile İmar 

Komisyonuna havale edilen dosyada,  S.S.Antakya Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. Başkanlığının 

26.02.2018 tarihli dilekçesi  ile   Güzelburç Mahallesinde  bulunan 2816 ada 2  nolu parseli 

TEDAŞ’ın 30.11.2017 tarihli görüşü doğrultusunda 10x10 ebadında trafo alanı ve çevresinde 1 

metre genişliğinde yeşil alan ile parselin diğer kalan kısmı ve 2816 ada 1 , 3 nolu parsellerle birlikte 

batı cephesindeki 15 metrelik yoldan en az 5 metre Doğu cephesindeki 15 metrelik yoldan en az 4 

metre  yapı yaklaşma mesafesi ve 12 ile 7 metre genişliğindeki yollardan ise ön bahçesiz olacak 

şekilde Bitişik nizam 4 kat (B-4) Ticaret Alanı (Satış merkezi ) olarak  planlanması ile ilgili , 

Güzelburç Mahallesinde bulunan 2962 ada 2 nolu parselin 15 ve 7 metrelik yola cepheli kısmın  

10x10 ebadında Trafo alanı ve çevresinde 1 metre genişliğinde yeşil alan ile  Parselin diğer kalan 

kısmı ve adadaki 2962 ada  1 , 3 nolu parsellerle birlikte 15 metrelik yola cepheli kısmı en az  4 

metre yapı yaklaşma mesafesi ve 13 ile 7 metre genişliğindeki imar yollarından ise ön bahçesiz 

olacak şekilde Bitişik nizam 4 kat (B-4) Ticaret Alanı (Satış merkezi ) olarak planlanması  ile ilgili , 

Güzelburç Mahallesinde bulunan 2825 ada 7 nolu parselin TEDAŞ’ın 30.11.2017 tarihli uygun 

görüşü doğrultusunda 10x10 ebadında trafo alanı ve çevresine 1 metre genişliğinde olacak şekilde 

yeşil alan parselin diğer kalan kısmı bitişiğindeki parsellerle yapı  nizamı  ve  yapı  yoğunluğu  aynı  

olacak  şekilde  %100 yapı yoğunluğunda 16,50 metre yapı yüksekliğinde Küçük Sanayi Alanı 

Olarak planlanması ile ilgili , Güzelburç Mahallesinde bulunan 2953 ada 1 nolu parselin TEDAŞ’ın   

30.11.2017 tarihli uygun görüşü doğrultusunda 10x10 ebadında trafo alanı ve çevresine 1 metre 

genişliğinde olacak şekilde yeşil alan parselin diğer kalan kısmı bitişiğindeki parsellerle yapı nizamı 

ve yapı yoğunluğu aynı olacak şekilde %100 yapı yoğunluğunda 16,50 metre yapı yüksekliğinde 

Küçük Sanayi Alanı Olarak planlanması ile ilgili Uygulama İmar Planı tadili istemektedir. 

           Söz konusu plan tadil teklifi için UİP- 17436,4  plan işlem numarası alınmıştır. 

           İmar Komisyonunun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde; Güzelburç 

Mahallesinde  bulunan 2816 ada 2  nolu parseli TEDAŞ’ın 30.11.2017 tarihli görüşü doğrultusunda 

10x10 ebadında trafo alanı ve çevresinde 1 metre genişliğinde yeşil alan ile parselin diğer kalan 

kısmı ve 2816 ada 1 , 3 nolu parsellerle birlikte batı cephesindeki 15 metrelik yoldan en az 5 metre 

Doğu cephesindeki 15 metrelik yoldan en az 4 metre  yapı yaklaşma mesafesi ve 12 ile 7 metre 

genişliğindeki yollardan ise ön bahçesiz olacak şekilde Bitişik nizam 4 kat (B-4) Ticaret Alanı 



(Satış merkezi ) olarak  planlanması ile ilgili , Güzelburç Mahallesinde bulunan 2962 ada 2 nolu 

parselin 15 ve 7 metrelik yola cepheli kısmın  10x10 ebadında Trafo alanı ve çevresinde 1 metre 

genişliğinde yeşil alan ile  Parselin diğer kalan kısmı ve adadaki 2962 ada  1 , 3 nolu parsellerle 

birlikte 15 metrelik yola cepheli kısmı en az  4 metre yapı yaklaşma mesafesi ve 13 ile 7 metre 

genişliğindeki imar yollarından ise ön bahçesiz olacak şekilde Bitişik nizam 4 kat (B-4) Ticaret 

Alanı (Satış merkezi ) olarak planlanması  ile ilgili , Güzelburç Mahallesinde bulunan 2825 ada 7 

nolu parselin TEDAŞ’ın 30.11.2017 tarihli uygun görüşü doğrultusunda 10x10 ebadında trafo alanı 

ve çevresine 1 metre genişliğinde olacak şekilde yeşil alan parselin diğer kalan kısmı bitişiğindeki 

parsellerle yapı  nizamı  ve  yapı  yoğunluğu  aynı  olacak  şekilde  %100 yapı yoğunluğunda 16,50 

metre yapı yüksekliğinde Küçük Sanayi Alanı Olarak planlanması ile ilgili , Güzelburç 

Mahallesinde bulunan 2953 ada 1 nolu parselin TEDAŞ’ın   30.11.2017 tarihli uygun görüşü 

doğrultusunda 10x10 ebadında trafo alanı ve çevresine 1 metre genişliğinde olacak şekilde yeşil 

alan parselin diğer kalan kısmı bitişiğindeki parsellerle yapı nizamı ve yapı yoğunluğu aynı olacak 

şekilde %100 yapı yoğunluğunda 16,50 metre yapı yüksekliğinde Küçük Sanayi Alanı Olarak 

planlanması ile ilgili Uygulama İmar Planı Tadil teklifi üzerinde;  

                                                     
           Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; Güzelburç Mahallesinde  bulunan 2816 ada 2  nolu 

parseli TEDAŞ’ın 30.11.2017 tarihli görüşü doğrultusunda 10x10 ebadında trafo alanı ve çevresinde 

1 metre genişliğinde yeşil alan ile parselin diğer kalan kısmı ve 2816 ada 1 , 3 nolu parsellerle 

birlikte batı cephesindeki 15 metrelik yoldan en az 5 metre Doğu cephesindeki 15 metrelik yoldan en 

az 4 metre  yapı yaklaşma mesafesi ve 12 ile 7 metre genişliğindeki yollardan ise ön bahçesiz olacak 

şekilde Bitişik nizam 4 kat (B-4) Ticaret Alanı (Satış merkezi ) olarak  planlanması ile ilgili , 

Güzelburç Mahallesinde bulunan 2962 ada 2 nolu parselin 15 ve 7 metrelik yola cepheli kısmın  

10x10 ebadında Trafo alanı ve çevresinde 1 metre genişliğinde yeşil alan ile  Parselin diğer kalan 

kısmı ve adadaki 2962 ada  1 , 3 nolu parsellerle birlikte 15 metrelik yola cepheli kısmı en az  4 

metre yapı yaklaşma mesafesi ve 13 ile 7 metre genişliğindeki imar yollarından ise ön bahçesiz 

olacak şekilde Bitişik nizam 4 kat (B-4) Ticaret Alanı (Satış merkezi ) olarak planlanması  ile ilgili , 

Güzelburç Mahallesinde bulunan 2825 ada 7 nolu parselin TEDAŞ’ın 30.11.2017 tarihli uygun 

görüşü doğrultusunda 10x10 ebadında trafo alanı ve çevresine 1 metre genişliğinde olacak şekilde 

yeşil alan parselin diğer kalan kısmı bitişiğindeki parsellerle yapı  nizamı  ve  yapı  yoğunluğu  aynı  

olacak  şekilde  %100 yapı yoğunluğunda 16,50 metre yapı yüksekliğinde Küçük Sanayi Alanı 

Olarak planlanması ile ilgili , Güzelburç Mahallesinde bulunan 2953 ada 1 nolu parselin TEDAŞ’ın   

30.11.2017 tarihli uygun görüşü doğrultusunda 10x10 ebadında trafo alanı ve çevresine 1 metre 

genişliğinde olacak şekilde yeşil alan parselin diğer kalan kısmı bitişiğindeki parsellerle yapı nizamı 

ve yapı yoğunluğu aynı olacak şekilde %100 yapı yoğunluğunda 16,50 metre yapı yüksekliğinde 

Küçük Sanayi Alanı Olarak planlanması ile ilgili uygulama İmar Planı Tadil teklifinin uygun 

olduğuna mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 
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