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Ilimiz Merkez Ilceye bagh Hidirlar koyu snurlan
icerisinde bulunan, mulkiyeti Kadir 6ZCAN' a ait olan, tapudal--+---_-I- __ -I-__ -I
F28b02d2d pafta 110 ada 6 parsel nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazi
uygun gorulmustur.
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Ilimiz Merkez Ilceye bagh Hidirlar koyt! suurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Kadir

6ZCAN' a ait olan, tapuda F28b02d2d pafta 110 ada 6 parsel nolu tasmmazin 5 (bes) kisma ifrazmm
yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 14.12.2018 tarih ve 15827
sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

Ilimiz Merkez Ilceye bagh Hidirlar koyu sirurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Kadir
OZCAN' a ait olan, tapuda F28b02d2d pafta 110 ada 6 parse 1 nolu tasinmazm 5 (bes) kisma ifrazi icin,
Harita Muhendisi Fatih GOL tarafmdan hazirlanan, n Ozel ldaresi personeli Birim Yetkilisi ilker
SARlKA YA ve Topograf Fatma AKBIYIK tarafmdan, incelenen ifraz dosyasmda, 110 ada 6 parsel nolu
tasmmazm mulkiyetinin Kadir OZCAN' a ait oldugu, soz konusu tapunun Hidtrlar Koyu Koy Yerlesik
Alaru icerisinde kaldigi tespit edilmistir. Bahse konu tasmmazm 5 (bes) kisma ifraz yapilmasuu talep etmis
olup, talep edilen islem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazi ile ilgili n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel
Iyilestirme Mudurlugunun teknik elemanlan tarafmdan tanzim edilen raporda ifraz isleminin yapilmasinda
sakmca olmadigi yasal mevzuata uygun oldugu belirlendiginden, 02.11.1985 tarih ve 18916 saYlh Resmi
Gazetede yaYlmlanarak yUrUrluge giren Planslz Alanlar Imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan
Slmrlarl DI~mda plam bulunmayan Koy ve Mezra1ann Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh
be~inci bolUmiiniin 44. maddesinde "ifraz suretiyle elde edilecek parseIIerin tapu kadastro veya tapulama
haritasmda bulunan ve kamu eline ge9mi~ bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlf. Parselden terk suretiyle yoI
olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara cephesi olan parseIIer ifraz edilemez. ifraz suretiyle 9lkmaz sokak
olu~turulamaz." 45. maddesinde "ifraz i~lemlerinde parseI geni~likleri (15.00) m'den, parsel derinlikleri de
(20.00) m'den az olamaz, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapllamaz." hiikmii
geregince ilimiz Mcrkez IIycyc bagh Fhdlrlar koyii slmrlan ic;erisinde bulunan, mUlkiyeti Kadir 6ZCAN' a
ait olan, tapuda F28b02d2d pafta 110 ada 6 parseI nolu ta~mmazm 5 (be~) klsma ifrazmm yapllmasl, il
Enciimenimizce uygun gOrUlmu~tUr.

Geregi i9in iI Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mudiirlugiine
gonderilmesine 17.12.2018 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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