
Tarsus Yenice Atalar Mahallesi, 305 ada 1,2,3,4,5,7,8, l0, ||, 12,|3,|4, 17,19,

22,24 no|ı parseller, 306 ada |,2,3, 4, 5, 6,7,8 nolu parseller, 344 ada 1,2,3 parseller

onayı, i-ur'pıan nda E:1.00 Yençok=Serbert Sanayi. Alanlanna" E=0.50 Yençok:8.50

ii"L"t aı-ı*"u«Tl), ortaokul alanına, yeşil alanlara ve imar yollanna isabet etmektedil,

Buna gtıre Taısus İlçesi Yenice Atalar Mahallesi, 305 ada l, 2,3,4,5,7,8, |0, |1, |2,

|3,14,17, §:22,24 nolu parseller, 306 ada 1, 2,3,4,5,6, 7, 8 nolu parse||er,344 ada|,2,3

;;.;İİ";; tuıunaugu aıanda haritada gösterilen sının 3194 sayılı İmar Kanununun 18,

il4addesinin Uygulama yönetmeliğinin ğ. ve l0. maddelerine göre diizenleme sının olarak

."çı.".i, t, ıİnau 3194 sayılı imar Kanununun 18. Maddesine göre imar planı uygulaması

yupı.uri 25.Maddesine göie imar uygulamasl sonucu oluşan mülkiyet dağrtım 
^cetv_eli 

ve

İ"İ."ı".y".n*ıtasınrn oniylanmu.,, iluhu önce konuyla ilgili alınmış olan 09.02.2022 ta,ih
'r. zi *yrı, encİ.imen karannın iptali Belediye Enciimeninin 20.04.2022 taih 227 sayı|ı

t*u" ii"'ryg"n göriilmüş olup üersin Büyiıkşehir Belediye Enciimeninin 07.06.2022 taılh

1921 sayılı karanyla onaylanmıştır.
i.* plan-uygulama sonucu oluşan mülkiyet dağıtım cetveli, parselasyon haritası ve

Enciimen taran oı.oa.zo 22-03.09.2022 tarihleri arasında 30 giin süre ile mahallinde,

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ALi
Belediye

Belediye ilan tahtasında ve internet sitesinde ilan edilecektir,
Mal sahiplerine ilanen duyurulur.
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YENİCE ATALAR MAIi{LLESİ
DÜZENLEME SINIR KROKiSİ
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@veEkiOkundu ncelendi ve Gereği Düşünüldü.

Tarsus Yenice Atalar Mahallesi, 305 ada |,2, 3, 4, 5, 7,8, 10, ||, |2, |3, |4, |7, 19,22,24

nolu parseller, 306 ada l, 2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller, 344 ada |,2,3 parseller onaylı imar

planında E:l.00 yençok:Serbert Sanayi Alanlarınu, E:0.50 YenÇok:8.50 Ticaret Alanlanna(T1)'

ortaokul alanına, yeşilhanlara ve imar yollarına isabet etmektedir,

Buna göre Tarsus İlçesi Yenice Atalar Mahallesi, 305 ada |,2,3,4, 5"1,8, 10, |1,12, |3, 14,

1,7,|g,22,24noluparseller,306 ada|^,2,3:4:.5:6,!,P noluparsel|er,344 ada 1,2,3 parsellerin

bulunduğu alanda haritada gösterilen.rnrrrn ııo+ sayrıı imar Kanununun l8. Maddesinin UYgulama

yönetmeliğinin 9. ve l0. foaddelerine göre düzenleme sının olarak seÇilmesine' bu alanda 3|94

Sayılı imar Kanununun l8. Maddesine g5re imar planı uygulaması YaPılmasına,25. Maddesine göre

imar uygulamasl .onr., oluşan mtılkiy"et dağıtırn cetve]i ve parselasyon haritasının onaylanmaslna,

daha önce konuyla ilgili alınmrş olan 0g..0İ.20n tarih ve 75 sayılı Encümen Kararının iPtalinin

Encümence ,ygrrirg;ru, g.."ği için evrakın imar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine

oybirliği ile karar verildi.

'bır
Çetin.SARI

Uye

TARSUS BELEDİYESİ
Encümen kararı

mar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar Uygulaması

ıi cöngNYusuf Ziya ATEŞ

Mali Hiz.

T.c. TARsUs BELEDiYE BAŞKANLıĞı
Tozkopğm zahit Mh. |Gsım Gtilek Bulvm

BclediyeTcisi TrzuVMERSiN
Tct.(0324) 6 t625 l2 Pbx. (Dahili l l66) Faks:(0324) 6l63343

wcb: w.ts6,bcl.tr c-posıa: yuii§lği«ı tG6.b€l.tf
Ayrıntılı bilgi için inibat :Ndan ozDEMİR


