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iLENCUMENi
Kararm Ozett

limiz Merkez Ilceye bagh Anonn koyn smirlan icerisinde
bulunan, miilkiyeti Dursun SARIER' e ait olan, tapuda E28dl4c4d pafta 195 ada 2
parsel nolu tasmmazin Plansiz Alanlar Imar Yonetmeliginin hiikiimleri geregince teknik t----+------+-----+----___1
rapor dogrultusunda 5 (bes) kisma ifrazi uygun gorulmustur.

KARAR
limiz Merkez Ilceye bagli Anonu koyu sirnrlan icerisinde bulunan, mtilkiyeti Dursun SARIER' e ait olan,

tapuda E28d14c4d pafta 195 ada 2 parsel nolu tasmmazm Plansiz Alanlar Imar Yonetmeliginin hiikiimleri geregince teknik rapor
dogrultusunda 5 (bes) kisma ifrazirun yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 02.04.2021
tarih ve 3866 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

n Ozel Idaresi personeli Imar ve Kentsel lyilestirme Miidiir V. [lker SARlKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, llirniz Merkez Ilceye bagli Anonu koyu simrlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Dursun SARIER' e ait olan,
tapuda E28d14c4d pafta 195 ada 2 parsel nolu tasmmazin 5 (bes) kisma ifrazi icin Harita Miihendisi S. Giinhan FIRlNCI tarafmdan
haztrlanan ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- E28d 14c4d pafta 195 ada 2 parsel nolu tasinmazm yiizolyiimiiniin 7533,34 m2 ve miilkiyetinin Dursun
SARlER' e ait oldugu,

2- Soz konusu E28d 14c4d pafta 195 ada 2 parsel nolu tasmmazm ifrazi sonucunda olusan a, b, c, d
kisimlannm koy yerlesik alam icerisinde, e ile gosterilen kisrmn koy yerlesik alam dismda kaldigr;

e parselinin yerlesik alan smm esas almarak ifraz edildigi, koy yerlesik alanm gectigi cizgi parselin ayirma
hatti olarak kabul edildigi, bu hattm koy yerlesik alan smin icinde kalan ayn bir parsel, dismda kalan ise ayn bir parsel olarak
tesekkul ettigi goriilmii~tiir.

Bahse konu iIimiz Merkez ilyeye bagh Anonii koyii smlrlan iyerisinde bulunan, miilkiyeti Dursun SARlER'
e ait olan, tapuda E28d 14c4d pafta 195 ada 2 parsel nolu ta~mmazm, 02.11.1985 tarih ve 18916 saYlh Resmi Gazetede yaYlmlanarak
yiiriirliige giren Planslz Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Slmrlan DI~mda plan! bulunmayan Koy ve
Mezralann Yerle~ik Alamnda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci boliimiiniin 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde edilecek
parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline geymi~ bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlr. Parselden
terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;;Ikmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle ylkmaz sokak
olu~turulamaz" 45.maddesinde "ifraz i~lemlerinde parse I geni~likleri 15.00 m'den parsel derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz
suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapIlamaz " hiikmii ve 6495 SayIlI Bazl Kanun ve Kanun Hiikmiinde
Karamamelerde Degi~iklik Yapllmasma Dair Kanunla, 3194 SaYlh imar Kanununun Ba~hglyla birlikte degi~tirilen 27. maddesi
"Koy yerle~ik alam slmrlan iyerisinde 03.07.2005 tarihli ve 5403 SaYlh Toprak Koruma ve Arazi Kullamml Kanunu hiikiimleri
uygulanmaz. Koy yerle~ik alam slmrlarmm parselleri bolmesi durumunda yerle~ik alan smm 5403 saYlh Kanun Hiikiimlerine tabi
olmakslzm ifraz hattl olarak kabul edilir." hiikmii geregince 5 (be~) klsma ifrazl il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi iyin il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine
27.04.2021 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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Ilimiz Merkez Ilceye bagh Cakiromeraga koyu smirlan
icerisinde bulunan, mulkiyeti Serafettin OZDAL ve Mustereklerine ait olan, tapuda
E28cl6b4b pafta 114 ada 61 parsel nolu tasmmazm Plansiz Alanlar imarl---+----+----t -I
Yonetmeliginin hiikiimleri geregince teknik rapor dogrultusunda 5 (bes) kisma ifrazi
uygun gorulmustur.

KARAR
Ilimiz Merkez il~eye bagh Cakiromeraga koyu smrrlan icerisinde bulunan, miHkiyeti Serafettin OZDAL ve

Mustereklerine ait olan, tapuda E28cl6b4b pafta 114 ada 61 parse Inolu tasmmazin Plansiz Alanlar Imar Yonetmeliginin hukumleri
geregince teknik rapor dogrultusunda 5 (bes) kisma ifrazmm yaprlmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi lmar ve Kentsel Iyilestirme
Mudurlugunun 22.04.2021 tarih ve 4437 sayih yazisi ve ek'ieri okunup incelendi:

n Ozel ldaresi personeli Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. Beltan KOSEOGLU ve Harita Teknikeri
Fatma AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez Ilceye bagh Cakiromeraga kcytl smrrlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Serafettin
OZDAL ve Mustereklerine ait olan, tapuda E28cl6b4b pafta 114 ada 61 parse 1 nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazi icin Harita
Miihendisi Fatih GUL tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- E28c16b4b pafta 114 ada 61 parsel nolu tasmrnazm yuzolctlmunun 16034,72 m2 ve miilkiyetinin
Serafettin OZDAL ve Mustereklerine ait oldugu,

2- Soz konusu E28cl6b4b pafta 114 ada 61 parse I nolu tasmrnazm ifrazi sonucunda olusan a, b, c, d
kisrmlanmn koy yerlesik alam icerisinde, e ile gosterilen krsrmn koy yerlesik alam dismda kaldigi;

e parselinin yerlesik alan sirnn esas ahnarak ifraz edildigi, koy yerlesik alamn ge~tigi ~izgi parselin aylrma
hattl olarak kabul edildigi, bu hattm koy yerle~ik alan SInm i~inde kalan ayn bir parse I, dl~mda kalan ise ayn bir parsel olarak
te~ekkiil ettigi goriilmii~tiir.

Bahse konu ilimiz Merkez il~eye bagh <;:aklromeraga koyii slmrlan i~erisinde bulunan, miilkiyeti ~erafettin
6ZDAL ve Mii~tereklerine ait olan, tapuda E28c 16b4b pafta 114 ada 61 parsel nolu ta~mmazm, 02.11.1985 tarih ve 18916 sayIiI
Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige giren Planslz Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Smlrlan Dl~mda
plam bulunmayan Koy ve Mezralarm Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci boliimiiniin 44.maddesinde " ifraz
suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline ge~mi~ bir yola cephesinin
bulunmasl ~arttlr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;:lkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle
~lkmaz sokak olu~turulamaz" 45.maddesinde "ifraz i~lemlerinde parsel geni~likleri 15.00 m'den parse I derinlikleri 20,00 m den az
olamaz, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapllamaz " hiikmii ve 6495 SayIiI Bazl Kanun ve Kanun Hiikmiinde
Karamamelerde Degi~iklik YapIimasma Dair Kanunla, 3194 SaYlh imar Kanununun Ba~hglyla birlikte degi~tirilen 27. maddesi
"Koy yerle~ik alam slmrlan i~erisinde 03.07.2005 tarihli ve 5403 SayIiI Toprak Koruma ve Arazi Kullammi Kanunu hiikiimleri
uygulanmaz. Koy yerle~ik alam slmrlarmm parselleri bolmesi durumunda yerle~ik alan smm 5403 sayIiI Kanun Hiikiimlerine tabi
olmaksIZIn ifraz hattl olarak kabul edilir." hiikmii geregince 5 (be~) klsma ifrazl il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i~in il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine
27.04.2021 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

ur.~
Genel Sekreter V. r
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Kararm Ozeti SayisrK
A
R

Ilimiz Merkez Ilceye bagli Akbaba koyu smirlan A
icerisinde bulunan, miilkiyeti Aynur DAGLI ve Htiseyin ALPER' e ait I--R-+--__+-__ -I-__ ---1

olan, tapuda E28d19d2d pafta 118 ada 76 parsel nolu tasmmazin 2 (iki) ~ ~
kisma ifrazi uygundur. L R

E A 1-------''----'------1
N K Dairesi: iIOzel idaresi

Tarihi Eki

27.04.2021 95

22.04.2021 4438

KARAR
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Akbaba koyu simrlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Aynur

DAGLI ve Huseyin ALPER' e ait olan, tapuda E28d19d2d pafta 118 ada 76 parsel nolu tasmmazin 2 (iki)
kisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mtldtlrltigtlntin
22.04.2021 tarih ve 4438 sayih yazisi ve ek'leri okunup ineelendi.

n Ozel ldaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. Beltan KOSEOGLU ve Harita
Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafmdan, ilimiz Merkez Ilceye bagh Akbaba koyu simrlan icerisinde
bulunan, miilkiyeti Aynur DAGLI ve Huseyin ALPER' e ait olan, tapuda E28d19d2d pafta 118 ada 76
parsel nolu tasinmazm 2 (iki) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Erean USTAOGLU tarafmdan hazirlanan
ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- E28d19d2d pafta 118 ada 76 parsel nolu tasmmazin yuzolcumunun 3846,16 m2 ve
miilkiyetinin Aynur DAGLI ve Huseyin ALPER' e ait oldugu,

2- Soz konusu E28d19d2d pafta 118 ada 76 parsel nolu tasmmazin, Akbaba Koyu koy
yerlesik alam icerisinde kaldigi tespit edilmistir.

Bahse konu tasmmazm 2 (iki) kisrna ifraz yapilmasnu talep etmis olup, talep edilen
islern hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur,

Bahse konu Ilimiz Merkez llceye bagli Akbaba kcyu simrlan icerisinde bulunan,
miilkiyeti Aynur DAGLI ve Huseyin ALPER' e ait olan, tapuda E28d19d2d pafta 118 ada 76 parselde
kayith tasinmazm 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz
Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan Simrlan Dismda plam bulunmayan Koy ve
Mezralann Yerlesik Alanmda Uygulanacak Esaslar" bashkli besinci bolumunun 44.maddesinde " ifraz
suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline gecrnis
bir yola cephesinin bulunmasi ~arttlr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;:lkmaz sokaklara
eephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle ylkmaz sokak olu~turulamaz " 45. maddesinde "ifraz
i~lemlerinde parse 1 geni~likleri 15.00 m'den parsel derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz suretiyle elde
edilen parsellerde ikinei kere ifraz yapIlamaz "hiikmii gereginee 2 (iki) kIsma ifrazl, il Eneiimenimizee
uygun goriilmii~tiir.

Geregi iyin il Eneiimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 27.04.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.

'f.¥f1t ~
~~G,noi S,kret" v.
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GE
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E A 1------'----'----1
N K Dairesi: nOzel Idaresi

27.04.2021 96

K
A
R

Ilimiz Amasra llceye bagh Sukurler koyu simrlan A
icerisinde bulunan, mlilkiyeti Mehmet KESKiN ve Mustereklerine ait I--R_+- I--__ I--__ --i

olan, tapuda E29dO1c2d pafta 104 ada 11 parsel nolu tasmmazm 4
(dort) kisma ifrazr uygundur.

Sayisr

22.04.2021 4439

KARAR
Ilimiz Amasra Ilceye bagh Sukurler koyu sirnrlan icerisinde bulunan, mlilkiyeti

Mehmet KESKiN ve Mustereklerine ait olan, tapuda E29dO1c2d pafta 104 ada 11 parsel nolu tasmmazin
4 (dort) kisrna ifrazmm yapilmasi hakkmdaki n Ozel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun
22.04.2021 tarih ve 4439 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

n Ozel ldaresi lmar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. Beltan KOSEOGLU ve Harita
Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafindan, Ilimiz Amasra Ilceye bagh Sukurler koyu sirurlan icerisinde
bulunan, mlilkiyeti Mehmet KESKiN ve Mustereklerinc ait olan, tapuda E29dO1c2d pafta 104 ada 11
parsel nolu tasmmazm 4 (dort) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Ercan USTAOGLU tarafmdan
hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- E29dOlc2d pafta 104 ada 11 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 2499,18 m2 ve
mlilkiyetinin Mehmet KESKiN ve Musterekierine ait oldugu,

2- Soz konusu E29dOlc2d pafta 104 ada 11 parsel nolu tasmmazin, Sukurler Koyu koy
yerlesik alam icerisinde kaldigi tespit edilmistir,

Bahse konu tasinmazm 4 (dort) kisma ifraz yapilmasmi talep etmis olup, talep edilen
islern hakkindaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur,

Bahse konu Ilimiz Amasra llceye bagh Sukurler koyu simrlan icerisinde bulunan,
mlilkiyeti Mehmet KESKiN ve Mustereklerine ait olan, tapuda E29dOlc2d pafta 104 ada 11 parselde
kayith tasmmazin 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Planslz
Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mlicavir Alan Smlrlan Dl~mda plam bulunmayan Koy ve
Mezralann Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci bolUmlinlin 44.maddesinde " ifraz
suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline ge<;:mi~
bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;:lkmaz sokaklara
cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle <;:lkmazsokak olu~turulamaz " 45. maddesinde "ifraz
i~lemlerinde parsel geni~likleri 15.00 m'den parsel derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz suretiyle elde
edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapllamaz " hlikmli geregince 4 (dort) klsma ifrazl, il Enclimenimizce
uygun gorlilmli~tlir.

Geregi i<;:inil Enclimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme MlidlirlUgline
gonderilmesine 27.04.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.

'A~
Genel Sekreter V.
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Ilimiz Merkez llceye bagh Geris koyu sirurlan A
icerisinde bulunan, mulkiyeti Orner BAKIR ve Mustereklcrine ait olan,t--R--t- -t-__ --t-__ ---1

tapuda E28e1gele pafta 119 ada 26 parsel nolu tasmmazm 5 (bes)
kisma ifrazi uygundur.

27.04.2021 97

22.04.2021 4440

KARAR
Ilimiz Merkez Ilceye bagli Geris koyu simrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Orner

BAKIR ve Mustereklerine ait olan, tapuda E28e1gele pafta 119 ada 26 parsel nolu tasmmazm 5 (bes)
kisma ifrazmm yapilmasr hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun
22.04.2021 tarih ve 4440 sayih yazisi ve ek'leri okunup ineelendi.

n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel iyile~tirme Mudur V. Beltan KOSEOGLU ve Harita
Teknikeri Fatrna AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez Ilceye bagh Geris koyu simrlan icerisinde bulunan,
mulkiyeti Orner BAKIR ve Mttstereklerine ait olan, tapuda E28e 1ge1e pafta 119 ada 26 parsel nolu
tasinmazm 5 (bes) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Sinan ALP tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda
yapilan ineelerneler netieesinde:

1- E28e19c1e pafta 119 ada 26 parsel nolu tasinmazm yuzolcumunun 8833,12 rn2 ve
mulkiyetinin Orner BAKIR ve Mustereklerine ait oldugu,

2- Soz konusu E28e 1ge1e pafta 119 ada 26 parsel nolu tasmmazm, Geris Koyu koy
yerlesik alaru icerisinde kaldigi tespit edilmistir.

Bahse konu tasmmazm 5 (bes) kisma ifraz yapilmasrm talep etmis olup, talep edilen
islem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu Ilimiz Merkez Ilceye bagh Geris koyu smirlan icerisinde bulunan,
rntllkiyeti Orner BAKIR ve Mii~tereklerine ait olan, tapuda E28e 1ge 1e pafta 119 ada 26 parselde kaYlth
ta~mrnazm 02.11.1985 tarih ve 18916 saytll Resrni Gazetede yaYlrnlanarak yiirurliige giren Planslz
Alanlar irnar Yonetrneligi'nin "Belediye ve Mueavir Alan Slmrlan DI~mda planl bulunmayan Koy ve
Mezralarm Yerle~ik Alanmda Uygulanaeak Esaslar" ba~hkh be~inei boliirniinun 44.rnaddesinde " ifraz
suretiyle elde edileeek parsellerin tapu kadastro veya tapularna haritasmda bulunan ve karnu eline ge<;rni~
bir yola eephesinin bulunmasl ~arttlr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara
eephesi olan parseller ifraz edilernez. ifraz suretiyle <;lkmaz sokak olu~turularnaz " 45. rnaddesinde "ifraz
i~lernlerinde parsel geni~likleri 15.00 rn'den parsel derinlikleri 20,00 rn den az olarnaz, ifraz suretiyle elde
edilen parsellerde ikinei kere ifraz yaptlarnaz " hukmu gereginee 5 (be~) klsrna ifrazl, il Eneurnenirnizee
uygun goriilrnu~tur.

Geregi iyin il Eneiirneni Karar orneginin irnar ve Kentsel iyile~tirme Miidurliigune
gonderilrnesine 27.04.2021 tarihinde rneveudun Oy Birligi ile Karar verildi.
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IIimiz Merkez Ilceye bagh Beskopru koyu smirlan A
icerisinde bulunan, mulkiyeti Huseyin EROGLV' na ait olan, tapudal--R_+- +- __ -t-__ --i

E28d19b4b pafta 105 ada 38 parsel nolu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazi
uygundur.

27.04.202 I 98

22.04.202 I 444 I

KARAR
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Beskopru koyu simrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti

Huseyin EROGLV' na ait olan, tapuda E28d19b4b pafta 105 ada 38 parsel nolu tasmmazm 3 (uc) kisma
ifrazmm yapilmasi hakkmdaki il Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mtldtirltlgtlntln 22.04.2021 tarih
ve 4441 sayili yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

n Ozel Idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. BeItan KOSEOGLV ve Harita
Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez Ilceye bagh Beskopru koyu simrlan icerisinde
bulunan, mulkiyeti Huseyin EROGLV' na ait olan, tapuda E28d19b4b pafta 105 ada 38 parsel nolu
tasinmazm 3 (uc) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi S. Gunhan FIRINCI tarafmdan hazirlanan ifraz
dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- E28d19b4b pafta 105 ada 38 parsel nolu tasmmazin yuzolcnmunun 6038,19 m2 ve
mulkiyetinin Huseyin EROGLV' na ait oldugu,

2- Soz konusu E28d19b4b pafta 105 ada 38 parsel nolu tasmmazin, Beskopru Koyu
koy yerlesik alam icerisinde kaldigi tespit edilmistir.

Bahse konu tasmmazm 3 (uc) kisma ifraz yapilmasim talep etmis olup, talep edilen
islem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu Ilimiz Merkez Ilceye bagh Beskopru koyu smirlan icerisinde bulunan,
mulkiyeti Huseyin EROGLV' na ait olan, tapuda E28d19b4b pafta 105 ada 38 parselde kayith tasmmazm
02.1l.1985 tarih ve 18916 sayill Resmi Gazetede yaYlmlanarak yururltige giren Planslz Alanlar imar
Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan Smulan Dl~mda plam bulunmayan Koy ve Mezralann
Yerle~ik Alanmda Vygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci bolumiinun 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde
edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline geymi~ bir yola
cephesinin bulunmasl ~arttIr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara cephesi olan
parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle 91kmaz sokak olu~turulamaz " 45. maddesinde "ifraz i~lemlerinde
parsel geni~likleri 15.00 m'den parsel derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz suretiyle elde edilen
parsellerde ikinci kere ifraz yapilamaz " hukmu geregince 3 (uy) kIsma ifrazl, il Encumenimizce uygun
gortilmu~tur.

Geregi iyin il Encumeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mudurltigune
gonderilmesine 27.04.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.

'\lr~
Genel Sekreter V. \'
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Kararm Ozeti

Ilimiz, Kurucasile Ilcesi, Aydogmus Koyu smirlan
icerisinde bulunan, tapuda 149 ada, 129 parsel no'da kayith 188,08 m2
yuzolcumlu tasinmaz uzerine Ersin AYDOGAN tarafmdan Konut amach
insaatin yapilmasi uygun gorulmustur.

KARAR ••
Ilimiz, Kurucasile Ilcesi, Aydogmus Koyu sinirlan icerisinde bulunan, tapuda 149

ada, 129 parsel no'da kayith 188,08 m2 yuzolcumlu tasmmaz uzerine Ersin AYDOGAN tarafmdan
Konut arnach insaatin yaprlmasi hakkmdaki il Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme
Mudurlugunun 27.04.2021 tarih ve 4579 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz, Kurucasile Ilcesi, Aydogmus Koyu simrlan icerisinde bulunan, tapuda 149
ada, 129 parsel no'da kayith 188,08 m2 ynzolcnmlu tasmmaz iizerine Ersin AYDOGAN tarafmdan ilgide
belirtilen tarih ile Idaremiz kayitlanna alman dilekcesinde Konut amach insaat yapma talebinde
bulunulmustur.

Yapilan inceleme neticesinde, parselin yiizol<;iimiiniin 188,08 m2 oldugu
gorulmustur. 3194 Sayih Imar Kanununa dayamlarak crkartilan Planstz Alanlar Irnar Yonetmeliginin 5.
Boliim, 49. Maddesi "Parsel biiyiikliikleri hakkmdaki huktimlere uymayan parsellerde, uygun hale
getirilmedikce yapi ve ilave yapi yapilmasma izin verilemez." , Baymdirhk ve Iskan Bakanligi'nm
2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesi de "Plansiz Alanlar Imar Yonetmeliginin 45. maddesinde, koy ve
mezralarm yerlesik alanlannda ve civannda yapilacak ifraz islemleri ile olusturulacak biiyiikliikleri
belirlenmistir. Ancak, eskiden olusmus ve herhangi bir ifraz islernine tabi olrnarms parseller ile amlan
Yonetmelikte degisiklik yap an 02.09.1999 tarih ve 23804 saYlh Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige
giren Yonetmelik oncesinde yiiriirliikte bulunan 43.madde hiikiimlerine uygun olarak olu~turulmu~ ve
yonetmeligin 49. maddesi hiikiimlerinin uygulanmasma imkan bulunmayan, koy yerle~ik alam i<;indeki
300 m2' den kii<;iikparsellerde, parselin ~ekli ve konumu gibi ozelliklerde dikkate almmak ve iizerinde
yapl yapmaya miisait olup olmadlgl il Enciimenince degerlendirilmek suretiyle yapl izni verilmesi uygun
gorulmektedir. Soz konusu alanlann <;:evre Diizeni Plam kapsammda kalmasl halinde plan kararlanna
uygunluk saglanmasl gerekmektedir." hiikiimleri geregince talep edilen ta~mmaza Konut ama<;h in~aatm
yapIlmasl il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i<;in Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 27.04.2021 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

~~
Gene) Sekreter V.
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