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KARAR Dairesi: İl Özel İdaresi

. . Ilimiz Amasra İlçesi bağlı Şenyurt köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Turgutcrvı ve Müştereklerine ait olan, ?puda E28b25c2a pafta 114ada 4 parsel nolu taşınmazın 2 (iki) kısma
IfrazılUn yapılması hakkındaki 11Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyileştirnıe MüdürlÜğünün 16.02.2018 tarihve 1981 sayılı yazısı ve ekıleri okunup incelendi.

. . Himiz Amasra İlçesi bağlı Şenyurt köyü sımrlan içerisinde bulunan, ınülkiyeti Turgut
ÇfVl ve Müştereklerine ait olan, tapuda E28b25c2a pafta i14 ada 4 parsel nolu taşınmazın 2 (iki) kısma

ifrazı için, Harita Mühendisi Ercan USTAOGLU tarafından hazırlanan, İl Özel Idaresi personeli Harita
Mühendisi Erdem KOÇ ve Topoğraf Fatma AKBlYIK tarafından, incelenen ifraz dosyasında, 1i4 ada 4
parsel nolu taşınmazın mülkiyetinin Turgut Çivi ve Müştereklerine ait olduğu, söz konusu tapunun
Şenyurt Köyü Köy Yerleşik Alanı içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu taşınmazın 2 (iki) kısma
ifraz yapılmasını talep etmiş olup, talep edilen işlem hakkındaki Teknik Rapor Ek'te sunulmuştur.

İlimiz Amasra İlçesi bağlı Şenyurt köyü sınırlan içerisinde bulunan, mülkiyen Turgut
Çivi ve Müştereklerine ait olan, tapuda E28b25c2a pafta i14 ada 4 parsel nolu taşınmazın 2 (iki) ifrazı
ile ilgili n Özel İdaresi Imar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğünün teknik elemanlan tarafından tanzim
edilen raporda ifraz işleminin yapılmasında sakınca olmadığı yasal mevzuata uygun olduğu
belirlendiğinden, 02.11.1 985 tarih ve i89 i6 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlÜğe giren Plansız
Alanlar İınar Yönetmeliği'nin "Belediye ve Mücavir Alan Sımrlan Dışında planı bulunmayan Kör ve
Mezraların Yerleşik Alanında Uygulanacak Esaslar" başlıklı beşinci bölümünün 44. maddesinde "Ifraz
suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya t.pulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş
bir yola cephesinin bulunması şarttır. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. Çıkmaz sokaklara
cephesi olan parseller ifraz edilemez. İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamaz." 45. maddesinde "ifraz
işlemlerinde parsel genişlikleri (15.00) m'den, parsel derinlikleri de (20.00) m'den az olamaz, Ifr:'z
suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapılamaz." .hükmü gereğınce, ~a~ra Ilçesi baglı
Şenyurt köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Turgut Çlvl .ve Müştereklenne aıt olan, tapuda
E28b2Sc2a pafta 114 ada 4 parsel nolu taşınmazın 2 (iki) kısma ıfrazının yapılması, Encumenımızce
uygun görülmüştür. . . ..". . . d i "

Gereği için il Encümenı Karar megının İmar ve Kentsel Iyileştirme Mü ür ügüne
gönderilmesine 19.02.2018tarihinde Oy Birliği ile Karar erildi.
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