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           Antakya’nın Serinyol / Yeşilova Mahallesinde bulunan 541 ada 6 numaralı parsel 

13.06.1988 gün ve 42-11 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kesinleşen İmar planında İlkokul 

Alanına rastlamaktadır. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.10.2017 gün ve 7388 sayılı yazıları ile İmar 

Komisyonuna  havale  edilen  dosyada,  İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün  10.10.2017 gün ve 

E.16292759 sayılı yazıları ile Serinyol / Yeşilova Mahallesinde bulunan   541 ada 6  numaralı 

parselin doğusunda yer alan  7 metrelik imar yolunun parsel sınırına çekilmesi ve söz konusu 

parselin çekme mesafeleri 7 metrelik yoldan 5 metre , 10 metrelik yoldan 3 metre , kuzey cepheden 

3 metre ve batı cephesinden 5 metre olacak şekilde Taks:0.40 , E:1.00 ve Yençok:12.50 metre 

yapılaşma koşullarında İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanması ile ilgili Uygulama İmar Planı 

tadili istemektedir. 

           Söz konusu plan tadil teklifi için UİP-10233,5 plan işlem numarası alınmıştır. 

           İmar Komisyonunun yerinde ve paftasında yapmış olduğu inceleme neticesinde; 

Antakya’nın Serinyol / Yeşilova Mahallesinde bulunan   541 ada 6  numaralı parselin doğusunda 

yer alan  7 metrelik imar yolunun parsel sınırına çekilmesi ve söz konusu parselin çekme mesafeleri 

7 metrelik yoldan 5 metre , 10 metrelik yoldan 3 metre , kuzey cepheden 3 metre ve batı 

cephesinden 5 metre olacak şekilde Taks:0.40, E:1.00 ve Yençok:12.50 metre yapılaşma 

koşullarında İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanması ile ilgili Uygulama İmar planı tadil teklifi 

üzerinde; 

 

         Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; Antakya’nın Serinyol / Yeşilova Mahallesinde 

bulunan   541 ada 6  numaralı parselin doğusunda yer alan  7 metrelik imar yolunun parsel sınırına 

çekilmesi ve söz konusu parselin çekme mesafeleri 7 metrelik yoldan 5 metre, 10 metrelik yoldan 3 

metre, kuzey cepheden 3 metre ve batı cephesinden 5 metre olacak şekilde Taks:0.40, E:1.00 ve 

Yençok:12.50 metre yapılaşma koşullarında İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanması ile ilgili 

plan tadil teklifinin uygun olduğuna mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 
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