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ÖZÜ                                      İMAR KOMİSYON RAPORU. 

 

 

            Antakya’nın  Odabaşı Mahallesinde bulunan 1685 ada 1  numaralı  parsel 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar  Planında kısmen imar yoluna, kısmen de 0.35/1.05 emsalinde , ayrık yapı 

nizamında , üç katlı mesken bölgesine, Aşağıekinci Mahallesinde  bulunan  289 numaralı  parsel ise 

kısmen imar yoluna , kısmen de  park alanına rastlamaktadır. 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14/05/2018 gün ve 3439 sayılı yazıları ile İmar 

Komisyonuna havale edilen dosyada,  İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 02.05.2018 gün ve 

E.8712615 sayılı yazısı ile 18.10.2017 gün ve  295  sayılı  Hatay  Büyükşehir  Belediye  

Meclisi’nce  1/5000 ölçekli  Nazım İmar  planı  değişikliği   kabul  edilen  mülkiyeti Maliye 

hazinesine ait Antakya’nın   Odabaşı Mahallesinde bulunan 1685 ada 1 numaralı  parsel mevcut 

İmar planında  konut alanı  ve  Aşağıekinci Mahallesinde  bulunan   289 numaralı  parsel ise kısmen  

park alanı, kısmen ağaçlandırılacak alan  ve kısmen imar yolu olarak planlıdır. Önerilen plan 

değişikliği ile Aşağıekinci 289 numaralı parselin 1147 m2 lik kısmı park alanından eğitim tesis 

alanına eklenmiş, Odabaşı 1685 ada 1 numaralı parselin tamamı ise park alanı olarak  planlanması  

ile  ilgili  İmar  planı  tadili  istemektedir. 

           Söz konusu Plan tadil teklifi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından UİP-1947,25 sayılı Plan 

İşlem numarası alınmıştır. 

           İmar Komisyonunun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde; Antakya’nın 

Odabaşı Mahallesinde bulunan 1685 ada 1 numaralı  parselin mevcut İmar planında  konut alanı  ve  

Aşağıekinci Mahallesinde  bulunan   289 numaralı  parsel ise kısmen  park alanı, kısmen 

ağaçlandırılacak alan  ve kısmen imar yolu olarak planlıdır. Önerilen plan değişikliği ile Aşağıekinci 

289 numaralı parsel 1147 m2 lik kısmı park alanından eğitim tesis alanına eklenmiş, Odabaşı 1685 

ada 1 numaralı parselin tamamı ise park alanı olarak planlanması ile ilgili Uygulama İmar Planı 

Tadil teklifi üzerinde;   
 

           Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; Antakya’nın Odabaşı Mahallesinde bulunan 1685 

ada 1 numaralı  parselin mevcut İmar planında  konut alanı  ve  Aşağıekinci Mahallesinde  bulunan   

289 numaralı  parselin ise bir kısmen  park alanı, kısmen ağaçlandırılacak alan  ve kısmen imar yolu 

olarak planlıdır. Önerilen plan değişikliği ile Aşağıekinci 289 numaralı parselin 1147 m2 lik kısmı 

park alanından eğitim tesis alanına eklenmiş, Odabaşı 1685 ada 1 numaralı parselin tamamı ise park 

alanı olarak planlanması ile ilgili uygulama İmar Planı Tadil teklifinin uygun olduğuna mevcudun 

oybirliğiyle karar verildi. 
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