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Ilimiz Ulus llcesi Abdipasa Belediyesine bagh Derecik A
Mahallesi smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Harun KORKUT ve I--R_+- -+-__ -+ -t
Abdullah KORKUT' a ait olan, tapuda E29d21 d3d pafta 128 ada 4 parsel G E
nolu tasmmazm 4 (dart) kisma ifrazi ile ilgili, sehven Enciimen giindemine E V
gonderilen dosyamn gorev alarurmzda yer almamasi nedeniyle lmar ve LRI-----..L....-.---L-----I
Kentsel Iyilestirme Mudurlugune iadesi n Enciimenimizce uygun ~ ~ Dairesi: nOzel ldaresi
gorulmustur.

Tarihi

23.07.2018 171

23.07.2018 9153

KARAR ••
Ilimiz Ulus Ilcesine bagh Derecik koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Harun KORKUT

ve Abdullah KORKUT' a ait olan, tapuda E29d21d3d pafta 128 ada 4 parsel nolu tasmmazm 4 (dart) kisma
ifrazmm yapilmasi hakkmdaki n Ozel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 23.07.2018 tarih ve 9153
sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz Ulus llcesine bagh Derecik koyii suurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Harun KORKUT
ve Abdullah KORKUT' a ait olan, tapuda E29d21 d3d pafta 128 ada 4 parse I nolu tasmrnazm 4 (dart) kisma ifrazi
icin, Harita Mlihendisi Nurhan KAPLAN AKARSU tarafindan hazirlanan, ll Ozel Idaresi personeli Harita
Miihendisi Erdem KO<; ve Topograf Fatma AKBIYIK tarafmdan, incelenen ifraz dosyasmda, 128 ada 4 parse Inolu
tasmmazm mlilkiyetinin Harun KORKUT ve Abdullah KORKUT' a ait oldugu, soz konusu tapunun Derecik Koyu
Kay Yerlesik Alam icerisinde kaldigi tespit edilmistir, Bahse konu tasmmazm 4 (dart) kisma ifraz yapilmasuu talep
etmis olup, talep edilen islem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulrnustur.

Bahse konu tasmmazm 4 (dart) kisma ifrazi ile ilgili il Ozel Idaresi Imar ve Kentsel
Iyilestirme Mudurlugunun teknik elemanlan tarafmdan tanzim edilen raporda ifraz isleminin yapilmasmda sakmca
olmadigi yasal mevzuata uygun oldugu belirlendiginden, 02.1l.l985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede
yaYlmlanarak yOrlirliige giren Planslz Alanlar imar Yanetmeligi'nin "Belediye ve Mlicavir Alan Smrrlarl Dl~mda
plalll bulunmayan Koy ve Mezralann Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci bOllimlinlin 44.
maddesinde "ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu
eline ge~mi~ bir yola cephesinin bulunmasl ~artttr. Parselden terk suretiyle yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara
cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle ~lkmaz sokak olu~turulamaz." 45. maddesinde "ifraz
i~lemlerinde parsel geni~likleri (15.00) m'den, parsel derinlikleri de (20.00) m'den az olamaz, ifraz suretiyle elde
edilen parsellerde ikinci kere ifraz yaptlamaz." hiikmli geregince degerlendirildi ise de, sehven Enclimen
Glindemine ganderilen saz konusu ta~mmazm ilimiz Ulus il~esi Abdipa~a Belediyesine bagh Derecik mahallesi
smrrlan i~erisinde bulundugundan, idaremiz garev ve sorumluluk alanl i~erisinde yer almamasl nedeniyle
miilkiyeti Harun KORKUT ve Abdullah KORKUT' a ait olan, tapuda E29d21d3d pafta 128 ada 4 parsel nolu
ta~mmazm 4 (dort) klsma ifrazl ile ilgili dosyanm gorev alammlzda yer almamasl nedeniyle imar ve Kentsel
iyile~tirme Mlidlirliigline iadesi il Enclimenimizce uygun gariilmli~tiir.

Geregi ir;in il Encfuneni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 23.07.2018 tarihinde Oy Birligi ile arar verildi.

~~~~~~~>r~=v~~~~~m---~---~~------------------------------------=====~---XdTes:Kemerkopru Mah. 2No'lu <;evreYo u 74100 BARTIN FR EM 02--0
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: encumen@bartinozelidare.gov.tr

--------------------------------------------------------- - -- -


