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1-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.10.2015 gün ve 5697 sayılı yazısı ile 

komisyonumuza havale edilen dosyada, Av. Yaşar Samsun Antakya’nın Karlısu Mahallesinde 

bulunan 422 numaralı parselin batısındaki 7 metrelik imar yolunun genişliği ve yönü 

korunacak şekilde parsellerin kadastral sınırına kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli imar 

planı değişikliği yapılmasını talep etmektedir.  

Söz konusu plan tadil teklifi için UİP-15129,1 plan işlem numarası alınmıştır. 

Komisyonumuzun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde, 

Antakya’nın Karlısu Mahallesinde bulunan 422 numaralı parselin batısındaki 7 metrelik imar 

yolunun genişliği ve yönü korunacak şekilde parsellerin kadastral sınırına kaydırılmasına 

ilişkin yapılan plan tadil teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir.. 

Komisyon raporunun 1. Maddesi üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra,  

Antakya’nın Karlısu Mahallesinde bulunan 422 numaralı parselin batısındaki 7 metrelik imar 

yolunun genişliği ve yönü korunacak şekilde parsellerin kadastral sınırına kaydırılmasına 

ilişkin yapılan plan tadil teklifinin uygun olduğu hususu mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 

İmar Komisyon Raporunun 2. Maddesi 

 

2-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.10.2015 gün ve 6166 sayılı yazısı ile 

komisyonumuza havale edilen dosyada, Hüseyin Doğru ve Abdullah Saka Antakya’nın 

Narlıca Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili uygulama imar planı teklifinde 

bulunmuştur. 

Söz konusu plan tadil teklifi için UİP-15419 plan işlem numarası alınmıştır. 

Komisyonumuzun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde, Hatay 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 08.09.2015 gün ve 265 sayı ile 1/5000 ölçekli nazım imar 

planı değişikliği kabul edilen, Antakya’nın Narlıca Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi 

Sitesine ilişkin uygulama imar plan teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir. 

 

Komisyon raporunun 2. Maddesi üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra,  

Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 08.09.2015 gün ve 265 sayı ile 1/5000 ölçekli nazım imar 

planı değişikliği kabul edilen, Antakya’nın Narlıca Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi 

Sitesine ilişkin uygulama imar plan teklifinin uygun olduğuna mevcudun oybirliğiyle kabul 

edildi. 
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