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İMAR KOMİSYONU RAPORU 

     İmar Komisyon Raporunun 1. Maddesi 
 

1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.01.2016 gün ve 04 sayılı yazısı ile komisyonumuza havale 

edilen dosyada, Antakya’nın Odabaşı Mahallesinde bulunan 1856 ada  4 numaralı parsel ikiz yapı 
nizamında 3 katlı mesken bölgesine, 1856 ada 2 numaralı parsel kısmen park alanına, kısmen imar 

yoluna, kısmen 0.35/1.05 emsalinde, ayrık yapı nizamında 3 katlı mesken alanına, kısmen de ikiz yapı 

nizamında 3 katlı mesken alanına  rastlamaktadır. 

    Esmahan Köse, 1856 ada 2 numaralı parselde yeşil alan bırakılmasını ve 1856 ada 4 numaralı 
parsele yollardan 5 metre, arka bahçeden 7,75 metre ve yan bahçeden bitişik olarak E:2.60, 

Yençok:15.50 yapılaşma koşullarında plan değişikliği yapılmasını talep etmektedir.  

 
    Söz konusu plan tadil teklifi için UİP-8351,4 plan işlem numarası alınmıştır.     

 

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

Odabaşı Mahallesinde bulunan 1856 ada 2 numaralı parselde yeşil alan bırakılması ve 1856 ada 4 
numaralı parsele yollardan 5 metre, arka bahçeden 7,75 metre ve yan bahçeden bitişik olarak E:2.60, 

Yençok:15.50 yapılaşma koşullarında mesken bölgesi verilmesi ile ilgili yapılan plan tadil teklifinin 

parselin bulunduğu imar adasındaki plan bütünlüğünün bozulmasından dolayı uygun olmadığına 
karar verilmiştir. T.M. 

 

      Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, Antakya’nın Odabaşı Mahallesinde bulunan 1856 ada 2 
numaralı parselde yeşil alan bırakılması ve 1856 ada 4 numaralı parsele yollardan 5 metre, arka 

bahçeden 7,75 metre ve yan bahçeden bitişik olarak E:2.60, Yençok:15.50 yapılaşma koşullarında 

mesken bölgesi verilmesi ile ilgili yapılan plan tadil teklifinin parselin bulunduğu imar adasındaki plan 

bütünlüğünün bozulmasından dolayı uygun olmadığına mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 

      İmar Komisyon Raporunun 2. Maddesi 

 
 2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2016 gün ve 2447 sayılı yazısı ile komisyonumuza havale 

edilen dosyada, Odabaşı’nın Ürgenpaşa Mahallesinde bulunan 1933 ada 13 numaralı parsel 

TAKSmax=0.40 emsalinde, ayrık yapı nizamında, 5 katlı mesken bölgesine rastlamaktadır. 

       Ali Kocakaya ve ortakları 1933 ada 13 numaralı parseline batı yönündeki 10.00 metrelik yoldan 

5.00 metre ön bahçe, kuzey ve güney yönündeki komşu parsellerden 3.00’er metre yan bahçe ve doğu 

yönündeki komşu parselden 5.00 metre arka bahçe mesafesi olacak şekilde TAKSmax=0.40 emsalinde 
Blok-5 kat yapı nizamı verilmesi için plan tadil teklifinde bulunmuşlardır. 

      Söz konusu plan tadil teklifi için UİP-7114,17 plan işlem numarası alınmıştır. 

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

Ürgenpaşa mahallesinde bulunan 1933 ada 16 numaralı parsele 02.10.2006 gün ve 84 sayılı Belediye 
Meclis Kararıyla, 1933 ada 11 numaralı parsele 13.02.2004 gün ve 7 sayılı Belediye Meclis Kararıyla, 

1933 ada 10 numaralı parsele 02.06.2006 gün ve 46 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve 1933 ada 14 



numaralı parsele 01.07.2015 gün ve 46 sayılı Belediye Meclis Kararı ile bahçe mesafeleri tanımlı 

Blok-5 kat yapı nizamı verilmiştir. Bu parseller emsal alınarak plan bütünlüğünü sağlamak amacıyla  
1933 ada 13 numaralı parsele batı yönündeki 10.00 metrelik yoldan 5.00 metre ön bahçe, kuzey ve 

güney yönündeki komşu parsellerden 3.00’er metre yan bahçe ve doğu yönündeki komşu parselden 
5.00 metre arka bahçe mesafesi olacak şekilde TAKSmax =0.40 emsalinde Blok-5 kat yapı nizamı 

verilmesinin mevcut halinden daha sağlıklı bir yapılaşmaya neden olacağından tadilat teklifinin uygun 

olduğuna karar verilmiştir. T.M. 

     Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, Odabaşı’nın Ürgenpaşa mahallesinde bulunan 1933 ada 16 

numaralı parsele 02.10.2006 gün ve 84 sayılı Belediye Meclis Kararıyla, 1933 ada 11 numaralı parsele 
13.02.2004 gün ve 7 sayılı Belediye Meclis Kararıyla, 1933 ada 10 numaralı parsele 02.06.2006 gün 

ve 46 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve 1933 ada 14 numaralı parsele 01.07.2015 gün ve 46 sayılı 

Belediye Meclis Kararı ile bahçe mesafeleri tanımlı Blok-5 kat yapı nizamı verilmiştir. Bu parseller 

emsal alınarak plan bütünlüğünü sağlamak amacıyla 1933 ada 13 numaralı parsele batı yönündeki 
10.00 metrelik yoldan 5.00 metre ön bahçe, kuzey ve güney yönündeki komşu parsellerden 3.00’er 

metre yan bahçe ve doğu yönündeki komşu parselden 5.00 metre arka bahçe mesafesi olacak şekilde 

TAKSmax =0.40 emsalinde Blok-5 kat yapı nizamı verilmesinin mevcut halinden daha sağlıklı bir 
yapılaşmaya neden olacağından tadilat teklifinin uygun olduğuna mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

 

    İmar Komisyon Raporunun 3. Maddesi 
 

3) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2016 gün ve 2448 sayılı yazısı ile komisyonumuza havale 

edilen dosyada, Antakya’nın Odabaşı Mahallesinde bulunan 1841 ada 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 

36 numaralı parseller bitişik yapı nizamında 4 katlı mesken bölgesine rastlamaktadır. 

       Antakya’nın Odabaşı Mahallesinde bulunan 1841 ada 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 

numaralı parsellere ayrık yapı nizamında 4 katlı mesken bölgesi verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. 

      Söz konusu plan tadil teklifi için UİP-6471,10 plan işlem numarası alınmıştır. 

       Komisyonumuzun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde, söz konusu 

parseller Mülga Odabaşı Belediye Meclisi tarafından 20.06.2003 gün ve 13 sayılı meclis kararı ile 
onaylı imar planında ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı olarak planlanmıştır. Bahse konu 

imar planı doğrultusunda 1841 ada 30 ve 33 nolu parseller üzerinde ayrık nizam yapılaşma koşuluna 

göre ruhsatlı yapılaşmalar mevcuttur. Daha sonra 05.07.2011 gün ve 41 sayılı Odabaşı Belediye 

Meclis Kararı ile onaylanan imar planında söz konusu parsellerin yapılaşma koşulları ayrık nizamdan 
bitişik nizama dönüştürülmüştür. Önceki plan kararlarına göre ayrık nizam yapılaşma koşulu 

üzerinden 30 ve 33 numaralı parsellerde mevcut ruhsatlı yapılar yer aldığından diğer imar parsellerine 

yönelik bitişik nizam yapılaşma koşullarına göre imar çapı düzenlenememektedir. Bu problemi 
gidermek amacıyla Antakya’nın Odabaşı Mahallesinde bulunan 1841 ada 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

ve 36 numaralı parsellere ayrık yapı nizamında 4 katlı mesken bölgesi verilmesi ile ilgili plan tadil 

teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir. T.M. 
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          Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, söz konusu parseller Mülga Odabaşı Belediye Meclisi 
tarafından 20.06.2003 gün ve 13 sayılı meclis kararı ile onaylı imar planında ayrık nizam 4 kat 

yapılaşma koşullu konut alanı olarak planlanmıştır. Bahse konu imar planı doğrultusunda 1841 ada 30 

ve 33 nolu parseller üzerinde ayrık nizam yapılaşma koşuluna göre ruhsatlı yapılaşmalar mevcuttur. 



Daha sonra 05.07.2011 gün ve 41 sayılı Odabaşı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan imar planında 

söz konusu parsellerin yapılaşma koşulları ayrık nizamdan bitişik nizama dönüştürülmüştür. Önceki 

plan kararlarına göre ayrık nizam yapılaşma koşulu üzerinden 30 ve 33 numaralı parsellerde mevcut 

ruhsatlı yapılar yer aldığından diğer imar parsellerine yönelik bitişik nizam yapılaşma koşullarına göre 
imar çapı düzenlenememektedir. Bu problemi gidermek amacıyla Antakya’nın Odabaşı Mahallesinde 

bulunan 1841 ada 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı parsellere ayrık yapı nizamında 4 katlı 

mesken bölgesi verilmesi ile ilgili plan tadil teklifinin uygun olduğuna mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
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