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ÖZÜ                                  İMAR KOMİSYON RAPORU. 
 
 

 

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 

Söz konusu Plan tadil teklifi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Teklif- 31076752 

, 31720371 , 31350198 , 31363970 , 31524807 , 31685724 , 31846651 , 31007589 , 31168416 

, 31626988  , 31490261 , 31812025 , 31972942 , 31294797 , 31616561 , 31938315 , 

31260161 , 31741125 , 31062960 , 31545651 , 31028343 , 31742842 , 31903779 , 31064607 , 

31225534 , 31386451 , 31547388 , 31708215 , 31869142 , 31030071 , 31190988 , 31512742 , 

31834507 , 31995424 , 31317299, 31478116 , 31639043 , 31960888 , 31121726 , 31604407 , 

31408933,31569860,31500698,31500862 ,UİP:31858287,31388714,31245904,31264025,31

012523,31369296,31145905,31991686,31446342,31773088,31396850,31837341,31367806,3

1822560,31994978,31134498,31145905,31991686,31423942,31947895,31904933,31883533,

31664924,31474070,31319741,31086341,31713474,31018769,31864461,31187886,3196929

7,31793587,31729297,31965995,31420651,31266333,31041142,31277841,31879269,311763

05,31721651,31409142,31693995,31070107    sayılı Plan İşlem numaraları alınmıştır. 

 Yapılan incelemeler  neticesinde;  

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 yapılmış olan 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 



“Odabaşı Revizyon İmar Planında,  

04.10.2011 gün ve 48 sayılı mülga Kuzeytepe Belediye meclisi tarafından kesinleşen 

Kuzeytepe Belediyesi 4674 numaralı Parsele Ait Uygulama İmar Planı Tadilatında,  

09.03.2012 gün ve 6 sayılı mülga Karaali Belediye meclisi tarafından kesinleşen 

“Karaali (Hatay) İmar Planı Tadilatında,  

07.10.2013 gün ve 45 sayılı mülga Güzelburç Belediye meclisi tarafından kesinleşen 

“Güzelburç  1124 ada  2119  parsel numaralı Mevzii İmar Planı Değişikliği”nde  

16.02.2002 gün ve 2 sayılı mülga Güzelburç Belediye meclisi tarafından kesinleşen 

“Güzelburç 2726 parsel numaralı Mevzii İmar Planı Değişikliği”nde  

 

28.12.2013 gün ve 259 sayılı İl genel meclis kararı ile Sultanlı mıntıkasında bulunan 

26,27,54,71,72,76..93 kesinleşen mevzi imar planında, 

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 planı değişikliklerinde , 

        Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; 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 

belirlenmesine, 

  “Hmax=serbest” şeklinde belirtilmiş olan kat yüksekliklerinin ise emsal alanları 

değişmemek kaydıyla “Yençok=39.50 m” ve donatı alanlarında yer alan “Hmax=serbest” 

şeklinde belirtilmiş olan kat yüksekliklerinin de “Avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” 

Şeklinde belirtilmesinin  uygun olduğuna mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 
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