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Ilimiz Ulus Ilcesi Abdipasa Belediyesine bagh Derecik
Mahallesi simrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Harun KORKUT ve1--+-----+----+----1
Abdullah KORKUT' a ait olan, tapuda E29d21 d3d pafta 140 ada 1 parse I
nolu tasmmazm 3 (lie) kisma ifrazi ile ilgili, sehven Encumen gti~demine
gonderilen dosyanm gorev alarurmzda yer al~amasl nedeniyle Imar ve
Kentsel Iyilestirme Mudurlugune iadesi II Encumenimizce uygun
gorulmustur .

Kararm Ozeti

KARAR ••
Ilimiz Ulus Ilcesine bagh Derecik koyu suurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Harun KORKUT

ve Abdullah KORKUT' a ait olan, tapuda E29d21d3d pafta 140 ada 1 parsel nolu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazmin
yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 23.07.2018 tarih ve 9153 sayih
yazisr ve ek'leri okunup incelendi.

llimiz Ulus Ilcesine bagh Derecik koyu sirnrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Harun KORKUT
ve Abdullah KORKUT' a ait olan, tapuda E29d21d3d pafta 140 ada 1 parsel nolu tasmmazm 3 (Ur;:)kisma ifrazr
icin, Harita Muhendisi Nurhan KAPLAN AKARSU tarafmdan hazirlanan, n Ozel ldaresi personeli Harita
Muhendisi Erdem KOC ve Topograf Fatma AKBIYIK tarafindan, incelenen ifraz dosyasmda, 140 ada 1 parse I nolu
tasmmazm mulkiyetinin Harun KORKUT ve Abdullah KORKUT' a ait oldugu, soz konusu tapunun Derecik Koyu
Kay Yerlesik Alam icerisinde kaldigi tespit edilmistir, Bahse konu tasmmazm 3 (uc) kisma ifraz yapilmasim talep
etmis olup, talep edilen islem hakkindaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur,

Bahse konu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazi ile ilgili n Ozel ldaresi imar ve Kentsel lyilestirme
Mudurlugunun teknik elemanlan tarafmdan tanzim edilen raporda ifraz isleminin yapilmasmda sakinca olmadigi
yasal mevzuata uygun oldugu belirlendiginden, 02.11.1985 tarih ve 18916 saydl Resmi Gazetede yaYlffilanarak
yOrtirltige giren Planslz Alanlar imar Y6netmeligi'nin "Belediye ve Mticavir Alan Smlrlarl Dl~mda planl
bulunmayan Kay ve Mezralann YerIe~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci b6ltimtintin 44.
maddesinde "ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu
eline ger;:mi~bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlr. Parselden terk suretiyle yol olu~turulamaz. Clkmaz sokaklara
cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle yIkmaz sokak olu~turulamaz." 45. maddesinde "ifraz
i~lemlerinde parse Igeni~likleri (15.00) m'den, parsel derinlikleri de (20.00) m'den az olamaz, ifraz suretiyle elde
edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapllamaz." htikmil geregince degeriendiriidi ise de, sehven Enctimen
Gtindemine g6nderilen dosyadaki saz konusu ta~mmazm ilimiz Ulus ilyesi Abdipa~a Belediyesine bagh Derecik
mahallesi slmrlarl iyerisinde bulundugundan, idaremiz garev ve sorumluluk alam ir;:erisinde yer almamasl
nedeniyle mtilkiyeti Harun KORKUT ve Abdullah KORKUT' a ait olan, tapuda E29d21d3d pafta 140 ada 1 parsel
nolu ta~mmazm 3 (tir;:) klsma ifrazl ile ilgili dosyanm g6rev alanlffilzda yer almamasl nedeniyle imar ve Kentsel
iyile~tirme MUdtirIUgtine iadesi il EncUmenimizce uygun gartilmil~ttir.

Geregi i9in il Encfuneni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 23.07.2018 tarihinde Oy Birligi ile arar verildi.
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