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KARAR No
_ _

:2021/67 BİRİMİ :FEN İŞLERİ Müb.
KARAR TARIHI : 12.10.2021 SAATI :11.00

özET

ŞUYULAN DIRMA ONANMASI

ENcüMEN KARARI

- Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Encümen Başkanı Ahmet Vechi YÜKSEK başkanlığında
aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştirakiyle 12.10.2021 tarihinde saat 11.00 da toplandı.
Gündemin 3. maddesinde bulunan ve Belediye Başkanı Sabahattin KAYA tarafından 07.10.2021
tarih ve 19356329-10.99- 1409 sayılı Encümene havale olunan Şuyulandırma onanması ile ilgili
konu Encümenimizce görüşüldü. Buna göre;

'

Elazığ ili Etminik(A.Çevre) kütüğüne kayıtlı Ada:459 Parsel: 3 Ada: 462 Parsel:3,4 ve
ihdas edilen taşınmazlar ek `de belirtilen kadastro kayıtları özetinde belirtilen malikler ve
Ada:459 Parsel:1,2 nolu taşınmaz Mehmet Akif DUMANDAG adına kayıtlı ekteki düzenleme sınırı
krokisinde görüldüğü gibi söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda masrafları kendi tarafınca `

karşılanmak kaydıyla belediyemizce 3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre arsa ve arazi
düzenleme işlemi (şuyulandırma ) yapılması hususunda 05/10/2021 tarih ve 62 sayılı encümen
kararı ile sınırları belirlenmiş alanda imar uygulaması yapılması kararı alınmıştır.

Akçakiraz Beldesi Perçenç Mahallesi kütüğüne kayıtlı Ada:459 Parsel: 1,2, 3 Ada: 462
Parsel:3,4 ve ihdas edilen taşınmazların bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 04/03/2016
tarih ve 2016/05 sayılı karar ile tasdiki yapılan Akçakiraz 1/1000 ölçekli revizyon imar planında
Konut Dışı Kentsel Alanı E=1.50 Yencok=9.50 ve Sanayi Alanı E=0.50 Y.ençok=9.50 olarak
görülmektedir.

Hazırlanan dosya ve ekleri Belediyemize sunulan düzenleme sınırı ile belirlenmiş olan

k

alanda Ada:459 Parsel: 1,2, 3 Ada: 462 Parsel:3,4 ve ihdas edilen taşınmazların bulunduğu
i alanda Fen Işleri Müdürlüğümizce incelenip mevzuata uygun olduğu; 3194 sayılı Imar
ı Kanununun 18. maddesine göre arsa ve arazi düzenleme işlemi (şuyulandırma) dosyasının

onanması için evrakın iki örneğinin ekleri ile birlikte Fen Işleri Müdürlüğü' ne tevdiine oy birliği
ile karar veri /°
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