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Ilimiz Merkez Ilceye bagh Asagidere koyt; simrlan icerisinde bulunan, rnulkiyeti

Yilmaz AYDIN ve Mtlstereklerine ait ohm, tapuda F28b13b1b pafta 186 ada 1 parsel nolu tasmmazm 2
(iki) kisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun
14.09.2018 tarih ve 11548 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz Merkez Ilceye bagh Asagidere k6yii simrlan icerisinde bu1unan, mulkiyeti
Y ilmaz AYDIN ve Mustereklerine ait olan, tapuda F28b 13b1b pafta 186 ada 1 parsel nolu tasmmazm 2
(iki) kisma ifrazi icin, Harita Muhendisi Sinan ALP tarafmdan hazirlanan, n Ozel Idaresi personeli Birim
Yetkilisi llker SARIKA YA ve Topograf Fatma AKBIYIK tarafmdan, incelenen ifraz dosyasmda, 186 ada
1 parsel nolu tasinmazm mulkiyetinin Yilmaz AYDIN ve Mustereklerine ait oldugu, soz konusu tapunun
Asagidere Koyu K6y Yerlesik Alam icerisinde kaldigi tespit edilmistir, Bahse konu tasmmazin 2 (iki)
kisma ifraz yapilmasmi talep etmis olup, talep edilen islem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu tasmmazm 2 (iki) kisma ifrazi ile ilgili n Ozel Idaresi imar ve Kentsel
Iyilestirme Mudurluguntm teknik elemanlan tarafmdan tanzim edilen raporda ifraz isleminin yapilmasmda
sakmca olmadigi yasal mevzuata uygun oldugu belirlendiginden, 02.11.1985 tarih ve 18916 saYlh Resmi
Gazetede yaYlmlanarak yiirilrlilge giren Planslz Alanlar imar Y6netmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan
Slmrlan Dl~mda plam bulunmayan K6y ve Mezralann Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh
be~inci b6lilmilniln 44. maddesinde "ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama
haritasmda bulunan ve kamu eline gec;mi~ bir yola cephesinin bulunmasl ~arttIr. Parselden terk suretiyle
yol olu~turulamaz. Clkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle C;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 yapllamaz." hiikmii
geregince ilimiz Merkez ilc;eye bagh A~agldere k6yii sll11rlarl iyerisinde bulunan, miilkiyeti Yilmaz
AYDIN ve Mii~tercklerine ait olan, tapuda F28b 13b1b pafta 186 ada 1 parse I nolu ta~mmazm 2 (iki)
kIsma ifrazll11nyapllmasl, Enciimenimizce uygun g6ri.ilmii~tiir.

Geregi ic;in il Enciimeni Karar 6 eginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigilne
g6nderilmesine 17.09.2018 tarihinde Oy Birligi ile K rar verildi.
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