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Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Hazine
Hissesi

1

Ekincik

48070105438

22o

|.622,74

5

Tam

Cinsi

İmar Durumu

Tarla

Çewe dllzeni planına göre tanm alaıu,
aynk nizam E: 0.05 inşat şartlı iki kat

ineınsi yApILAcAI(
ıhab Tarihi

Tahmin Edilen
Bedel (TL)

Geçici Teminat
Bedeli (TL)

340.000,00

l02.000,00

20.06.2017

l

10O0

577.000,00

l73.100,00

20.06.2017

l

|0:30

501.000,00

150.300,00

20.062017

l

||:00

ve

Saati

inşaat mriısaadeli yerlerden olup, toplam
inşaat alanı: 250,00 m2 yi geçemez.

l/l000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

2

48070108707

l49

26

|2.f7"76

Tam

Tarla

3

48070108708 Döğ§belen l49

25

l0.424,4|

Tam

Tarla

Döğüşbelen

dışında, t/25000 ölçekli Çevre Dieeni
Plarurıa göre tarrm alanrnda kalmakta
aynk nizam E:0.05 inşaat şartlı iki kat
inşaat miisaadeli yerlerden olup, toplam
inşat alanı 250,00 m2 yi geçemez.

l/l000 Ölçekli Uygulama İmar Plaıu
dışında,l/25000 ölçkli Çewe Dtizeni
Plaıuna göre tanm alaıunda kalmakta

ayr* nizam E:0.05 inşaat şartlı iki kat

inşat

mttsaadeli yerlerden olup, toplam
inşaat alaııı 250,00 m2 yi geçemez.
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