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llimiz Merkez Ilceye bagh Turanlar Koyu snurlan
icerisinde bulunan, mulkiyeti Mustafa AYDIN' a ait, tapuda E29d03c3b pafta,
219 ada 1 parsel nolu tasmmazm, ek'li rapor dogrultusunda; 3194 Sayih imar
Kanunun ifraz ve tevhid bashkh 15. maddesi hukumleri geregince 13 (on uc)
kisma ifrazi ve A, Bile gosterilen kisunlanmn yola terkinin yapilrnasi uygun
gorulmustur.
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Ilimiz Merkez Ilceye bagh Turanlar Koyu snurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Mustafa AYDIN'

a a it, tapuda E29d03c3b pafta, 219 ada I parsel nolu tasinmazm 13 (on uc) kisma ifrazi ve A, Bile gosterilen
kisimlanmn yola terkinin yapilmasi hakkmdaki nOzel Idaresi Irnar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 25.10.2018
tarih ve 13434 sayih yazrsi ve Ek'ieri okunup incelendi.

Ilimiz Merkez Ilceye bagli Turanlar Koyu suurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Mustafa AYDIN'
a ait, tapuda E29d03c3b pafta, 219 ada 1 parsel nolu tasuimazm 13 (on uc) kisma ifrazi ve A, Bile gosterilen kisimlanmn
yola terkini, Harita Miihendisi S. Gunhan FIRINCI tarafmdan hazirlanan, n Ozel Idaresi person eli Birim Yetkilisi ilker
SARIKA YA ve Topograf Fatma AKBIYIK tarafmdan incelenen yola terkin dosyasmda; E29d03c3b pafta, 219 ada 1
parsel nolu tasmmazrn Mustafa AYDIN' a ait oldugu, Yola terk edilmesi talep edilen A,B ile gosterilen kisrmlann
06.10.2015 tarih ve 70 sayih n Genel Meclisi karan ile ytirtlrluge giren 111000 olcekli Uygulama Imar Plarunda yol
olarak aynldigi, ifraz sonucunda olusan parsellerinde uygulama imar plamnda konut alam olarak aynldigi bahse konu
tasmmazin 13 (on uc) kisma ifrazi ve A, Bile gosterilen krsimlannm yola terkinin yapilmasmi talep etmis olup, talep
edilen islem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmu~tur.

3194 saYlh imar Kanununun ifraz ve tevhid ba~hkh 15. Maddesi " imar planlanna gore yol,
meydan, ye~il saha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere aynlan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu klslmlarmm
ifrazma veya tevhidine izin verilmez. imar parselasyon plam tamamlanml~ olan yerlerde yapllacak ifraz veya tevhidin
bu planlara uygun olmasl ~arttIr. imar planlannda parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapIlacak ifrazlann, asgari
cephe geni~likleri ve biiyiikliikleri yonetmelikte belirtilen esaslara gore tespit edilir. imar plam dl~lllda kalan alanlarda
yonetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan ktiyiik ifrazlara izin verilmez." hiikmti ve 3194 saYlh imar Kanununun
18.maddesi uyarlllca yapllacak arazi ve arsa diizenlemesi ile ilgili esaslar hakkmda yonetmeligin 15. Maddesi "Arazi ve
arsa dtizenlemesi yapllml~ imar adalanndaki bir veya birkay parselde, meskun alalliardaki kadastro parsellerinde,
maliklerin mtiracaatl iizerine imar pliim ve mevzuatma uygun olmak ~artlyla ifraz ve tevhit i~lemleri yaptlabilir." hiikmii
geregillce ilimiz Merkez ilyeye bagh Turanlar Koyti slmrlan iyerisinde bulunan, miilkiyeti Mustafa AYDIN' a ait, tapuda
E29d03c3b pafta, 219 ada 1 parsel nolu ta~mmazm, A, Bile gosterilen klslmlannm yola terki ile 13 (on iiy) klsma ifrazl
il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi iyin il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidtirliigiine gonderilmesine
30.10.2018 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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