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 Antakya’nın Kavutçu Mahallesinde bulunan 213 ada 1 numaralı parsel Belediyemiz 

sınırları içerisinde uygulama imar planı olmayan alana rastlamaktadır. 

11.02.2021 gün ve 48 sayılı Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 1/5000 ölçekli Nazım 

İmar planı değişikliği kabul edilen söz konusu parselin çekme mesafeleri her yönden 5 metre olacak 

şekilde Taks:0 40 , E: 1.20 , Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında , İbadet Alanı ( Cami , 

olarak planlanması ile ilgili İmar planı tadili istemektedir. 

Söz konusu Plan tadil teklifi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Teklif: 31460388 sayılı 

Plan İşlem numarası alınmıştır. 
              Plan tadil teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, İmar Kanunu, 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği , Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve müellif yeterlilik 

yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek meclis  kararı alınması hususundaki İmar 

Tadil Tekliflerinin 1.Maddesi ile , 

               İlçe sınırları içerisinde yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve bu 

uygulama imarplanları üzerinde yapılmış olan plan değişikliği paftalarında Hmax=serbest ifadesi 

bulunan çok sayıda alanlarda yapıların olduğu görülmektedir. 

Antakya ilçe sınırları içerisinde yer alan 03.09.2010 gün ve 25 sayılı mülga Ekinci Belediye 

meclisi tarafından kesinleşen “Ekinci (Hatay) İlave Revizyon İmar Planı” ve bu plan üzerinde 

yapılmış olan uygulama imar planı değişikliklerinde, 07.01.2009 gün ve 15 sayılı mülga AntakyaB 

elediye meclisi tarafından kesinleşen “Antakya (Merkez) Saraycık - Kisecik -Günyazı Köyleri 

Uygulama İmar Planı Revizyonu” ve bu plan üzerinde yapılmışolan uygulama imar planı 

değişikliklerinde, 04.01.2008 gün ve 7 sayılı mülga Antakya Belediye meclisi tarafından kesinleşen 

“Antakya(Merkez) Uygulama İmar Planı Revizyonunda ve bu plan üzerinde yapılmış olanuygulama 

imar planı değişikliklerinde, 01.08.2018 gün ve 71 sayılı Antakya Belediye meclisi tarafından 

kesinleşen “AntakyaBelediyesi (Hatay) Günyazı Mahallesi Özel Güvenlik Bölgesi Alanına Ait 

Uygulama İmar Planı Değişikliği” içerisinde kat adedi belirlenmiş parseller hariçbulunan alanlarda 

yapılmış olan uygulama imar planı değişikliklerinde, 05.07.2011 gün ve 41 sayılı mülga Odabaşı 

Belediye meclisi tarafından kesinleşen “OdabaşıRevizyon İmar Planında, 04.10.2011 gün ve 48 

sayılı mülga Kuzeytepe Belediye meclisitarafından kesinleşen “Kuzeytepe Belediyesi 4674 

numaralı Parsele Ait Uygulama İmar Planı Tadilatında, 09.03.2012 gün ve 6 sayılı mülga Karaali 

Belediyemeclisi tarafından kesinleşen tasdiktarihli “Karaali (Hatay) İmar Planı Tadilatında, 

07.10.2013 gün ve 45 sayılımülga Güzelburç Belediye meclisi tarafından kesinleşen “Güzelburç 

Belediyesi (Hatay) 1224 ada 2119 numaralı parsele ait Uygulama İmar PlanıTadilatı” ile 

16.02.2002 gün ve 2 sayılı mülga Güzelburç Belediye meclisi tarafından kesinleşen “Güzelburç-

Hatay 2726 parsel numaralı Mevzii İmar Planı Değişikliğinde ve 27.04.1998 gün ve 68 sayılı sayılı 

mülga Antakya Belediye meclisi tarafından kesinleşen “Antakya (Hatay)İlave Revizyon İmar Planı” 

üzerinde yapılmış olan uygulama imar planıdeğişikliklerinde konu olan donatı harici alanlarda 

“Hmax=serbest” şeklinde belirtilmiş olan kat yükseklikleri emsal alanları değişmemek 

kaydıyla“Yençok=39.50 m” olarak, donatı alanlarında yer alan “Hmax=serbest” şeklinde belirtilmiş 

olan kat yükseklikleri hükmü ise “Avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” şeklinde ve yukarıda 

belirtilen plan, plan değişikleri ve plan revizyonlarında 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu 

kapsamında yapı ruhsatı alarak yapılaşmış ve/veya inşaat süreci devam eden Yençok=39.50 m. üstü 

yapıların bulunduğu parsellerdeki yapı ruhsatlarında belirtilen yapı yüksekliklerinin aynen 

korunacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 



 

Plan tadil teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/bmaddesi uyarınca, İmar Kanunu, “Coğrafi Bilgi 

Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 6. Maddesinde , 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği , Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve müellif yeterlilik 

yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek meclis kararı alınması hususundaki 

2.Maddesi İle  İmar Tadil Teklifleri gerekli incelemelerin yapılabilmesi için İmar Komisyonuna 

havalesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.   
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