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Kararm Ozeti

lIimiz Merkez llceye bagli Ant Ki)yii suurlan icerisinde
bulunan, miilkiyeti Bahriye KOME\: ve Mustereklerine ait, tapuda E29d08a2c-
2d-3b pafta, 149 ada 44 parsel nolu tasmmazm 5( bes) kisma ifrazr, A-B ile
gosterilen kisunlanmn yola terki vc C ile gosterilen kismm dereye terki, 3194
savih lmar Kanununun Ifraz ve tevhid bashkh 15. Maddesi " hiikiimleri
geregince yapilmasi n Eneiimenimizee uygun gorulmustur.
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KARAR ••
Ilimiz Merkez Ilceye bagli Ant Koyu snurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Bahriye KOME\; ye

Mustereklerine ait, tapuda E29d08a2e-2d-3b pafta, 149 ada 44 parse I nolu tasmmazin 5( bes) kisma ifrazi, A-B ile
gosterilen kisunlanrnn yola terki ve C ile gosterilen kismm dereye terkinin yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar
ve Kentsel lyilestirme Mudurlilguniln 10.12.2018 tarih ve 15509 sayih yazisi ve Ek'Ieri okunup ineelendi.

Ilimiz Merkez llceye bagh Ant Koyu suurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Bahriye KOME<; ve
Mustereklerine ait, tapuda E29d08a2e-2d-3b pafta, 149 ada 44 parsel nolu tasuunazm 5( bes) kisma ifrazi, A-B ile
gosterilen klslmlarmm yola terki ve C ile g~)sterilen klsmm dereye terkini, Harita Miihendisi Erean lJSTAO(}LU
tarafllldan hazrrlanan, il Ozel idaresi personeli Birim Yetkilisi ilker SARIKA YA ve Topograf Fatma AKBIYIK
tarafllldan incelenen 5 (be~) klsma ifraZl, A-B ile gosterilen k]Slmlarll1111yola terki ve C ile gosterilen klsmlIl dereye
terkin dosyaslllda; E29d08a2e-2d-3b paft:a, 149 ada 44 parsel nolu ta~lI1mazm Bahriye KC)ME<; ve Mil;;tereklerine ait
oldugu, Yola terk edilmesi talep edilen A, Bile gosterilen klslmlarm 06.10.2015 tarih ve 70 sayill il Genel Meclisi karan
ile yiiriirliige giren 1/1000 olyekli Uygulama imar Planmda yol olarak, C ile gosterilen klsmm ise dere olarak aynld@
bahse konu ta~lIlmazm 5( be;;) ktsma ifrazl ve A-B Heg()sterilen klslmlannlll yola terki ve C ile gosterilen klsmlll dereye
terkinin yaptlmasmt talep etmi~ olup, talep edilen i~lem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmu~tur.

3194 sayd) 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 yaptlaeak ifraz veya tevhidin
bu planlara uygun olmast ~artttr. imar planlannda parse I cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapdaeak ifrazlarlll, asgari
cephe geni~lik1eri ve biiyiikliikleri yonetmelikte belirtilen esaslara gore tespit edilir. imar plant dt~mda kalan alanlarda
yonetmeliklerinde tayin edileeek miktarlardan kiiyiik ifrazlara izin verilmez." hiikmii ve 3194 sayd) imar Kanununun
18.maddesi uyarIDca yapdacak arazi ve arsa diizenlemesi He Hgili esaslar hakkIDda yonetmeligin 15. Maddesi
"Arazi ye arsa dilzenlemesi yaptlmt~ imar adalanndaki bir veya birkay parselde, meskun alanlardaki kadastro
parsellerinde, maliklerin miiraeaatl iizerine imar plalll ve mevzuatma uygun olmak ~artJyla ifraz ve tevhit i~lemleri
yapJ!abilir." hiikmii gereginee ilimiz Merkez ilyeye bagh Ant Koyij slfllrlan iyerisinde bulunan, miilkiyeti Bahriye
KOME<; ve Mii~tereklerine ait, tapuda E29d08a2e-2d-3b pafta, 149 ada 44 parsel nolu ta~mmazlfl 5( be~) klsma ifrazt,
A-B ile gosterilen klSlmlarllllfl yola terki ve C ile gosterilen klsmlll dereye terki, il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi iyin il Eneiimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidilrliigiine gonderilmesine
10.12.2018 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

VYE
Kenan

WE
ibrahitn KAYIS

ekreter

WE
M.Levent <;AM

~dUru

Adres: Kemerk6pruMah. 2No'lu <;evreYolu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 2285023 . 27 . Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: encumen@bartinozelidare.gov.tr

FREM 02-0


