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ÖZÜ                                   İMAR KOMİSYON RAPORU. 
 
 

            Antakya’nın Odabaşı Mahallesinde bulunan 1820 ada 28(eski 1820 ada 16) numaralı parsel, 

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin  11.02.2015 gün ve 42 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 

ölçekli  Nazım imar planında Merkezi İş alanı  ve plan notlarında 'zemin katlarda ticaret alanı üst 

katlar Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılabilir.' Olarak onaylanmıştır. Ayrıca 26.11.2015 gün ve 

337 sayılı Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisinin  kararı  ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama 

imar plan tadilatında Ticaret +Hizmet Alanı ve plan notlarının 3.maddesinde 'zemin katlarda ticaret 

alanı üst katlar Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılacaktır.' denilmektedir. 

         İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.10.2019 gün ve E.19021 sayılı yazıları ile İmar 

Komisyonuna havale edilen dosyada, Antakya’nın Odabaşı mahallesinde bulunan 1820 ada 28 (eski 

1820 ada 16) numaralı parselin 1/1000 ölçekli  uygulama imar planında  Ticaret alanı olarak 

planlanmasına ,yapılaşma nizamı  olarak Taks: 0,40 , E:3.20 , Yençok :Serbest olarak belirlenmesine   

ve ilgili planın plan notlarının 3.maddesinde belirtilen 'zemin katlar ticaret alanı üst katlar Belediye 

Hizmet Alanı olarak kullanılacaktır.' maddesinin iptal edilerek 'tamamı ticaret alanı olarak 

kullanılacaktır.' plan notunun eklenmesi talep edilmektedir. 

       Söz konusu Plan tadil teklifi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Plan İşlem numarası UİP-

9450,3 sayılı numara alınmıştır. 

       İmar Komisyonunun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde ; Odabaşı 

mahallesinde bulunan 1820 ada 28 (eski 1820 ada 16) numaralı parselin 1/1000 ölçekli  uygulama imar 

planında  Ticaret alanı olarak planlanmasına, yapılaşma nizamı  olarak Taks: 0,40 , E:3.20 , Yençok 

:Serbest olarak belirlenmesine ve ilgili planın plan notlarının 3.maddesinde belirtilen 'zemin katlar 

ticaret alanı üst katlar Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılacaktır.' maddesinin iptal edilerek 'Son kat 

Belediye Hizmet alanı diğer katlar ticaret alanı olarak kullanılacaktır.' plan notunun eklenmesinin ile 

ilgili Uygulama İmar Planı Tadil teklifi üzerinde;   

 

      Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; ; Odabaşı mahallesinde bulunan 1820 ada 28 (eski 1820 

ada 16) numaralı parselin 1/1000 ölçekli  uygulama imar planında  Ticaret alanı olarak planlanmasına, 

yapılaşma nizamı  olarak Taks: 0,40 , E:3.20 , Yençok :Serbest olarak belirlenmesine ve ilgili planın 

plan notlarının 3.maddesinde belirtilen 'zemin katlar ticaret alanı üst katlar Belediye Hizmet 

Alanı olarak kullanılacaktır.' maddesinin iptal edilerek 'Son kat Belediye Hizmet alanı diğer katlar 

ticaret alanı olarak kullanılacaktır.' plan notunun eklenmesinin uygun olduğuna oy çokluğuyla karar 

verilmiştir.  
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