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KARAR :
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Celilbeyoglu koyu snurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Kazim

AYGUN' e ait olan, tapuda F28bllbla pafta 142 ada 19 parseI nolu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazmm
hazirlanan Teknik Rapor dogrultusunda yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme
Mudurlugunnn 13.05.2022 tarihli ve 20981 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Miidiir V. ilker SARlKAYA ve Harita Teknikeri
Fatma AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez Ilceye bagh Celilbeyoglu koyu smirlan icerisinde bulunan,
miilkiyeti Kazim AYGUN' e ait olan, tapuda F28bllbla pafta 142 ada 19 parseI nolu tasmmazm 3 (uc)
kisma ifrazi icin Harita Miihendisi Ercan USTAOGLU tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan
incelemeler neticesinde:

1- F28bll bla pafta 142 ada 19 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 3432,80 m2 ve
miilkiyetininKazim AYGUN' e ait oldugu,

2- Soz konusu F28b11b1a pafta 142 ada 19 parsel nolu tasmmazm koy yerlesik alam
icerisinde kaldigi tespit edilmistir.

Tasmmazm 3 (uc) kisma ifraz yapilmasi talep edilmis olup, talep edilen islem hakkmdaki
Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu Ilimiz Merkez llceye bagh Celilbeyoglu koyu simrlan icerisinde bulunan,
miilkiyeti Kazim AYGUN' e ait olan, tapuda F28bl1 bla pafta 142 ada 19 parsel nolu tasmmazm
02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz Alanlar Imar
Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Smlrlarl DI~mda planl bulunmayan Koy ve Mezralann
Yerle~ikAlanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci boliimiiniin 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde
edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline ge9mi~ bir yola
cephesinin bulunmasl ~arttIr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. Clkmaz sokaklara cephesi olan
parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle 9lkmaz 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 " hiikmii geregince 3 (U9)kIsma ifrazl il EncUmenimizceuygun
gorUlmU~tiir.

Geregi i9in il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme MUdUrliigiine
gonderilmesine 17.05.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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KARAR:
Ilimiz Ulus Ilcesine bagh Dibektas Koyu simrlan icerisinde bulunan tapuda 117 ada 5

parsel noda kayith tasmmaz iizerine Recep AKSOY tarafmdan Konut Amach insaatm yapilmasi
hakkmdaki n Ozel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 13.05.2022 tarihli ve 20983 sayih
yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

llimiz Ulus Ilcesine bagh Dibektas Koyu suurlan icerisinde bulunan tapuda 117 ada 5
parsel noda kayrth tasmmaz iizerine Recep AKSOY tarafmdan, ilgide belirtilen tarih ile Idaremiz
kayitlanna alman dilekcesinde Konut Amach insaat yapma talebinde bulunulmustur.

Yapilan inceleme neticesinde, parselin yuzolcumunun 242,29 m2 oldugu gorulmustur.
3194 Sayih lmar Kanununa dayamlarak cikartilan Plansiz Alanlar Imar Yonetmeliginin 5. Bolum, 49.
Maddesi "Parsel buyuklukleri hakkmdaki hiikiimlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikce yapi
ve ilave yapi yapilmasma izin verilemez." , Baymdirhk ve Iskan Bakanhgi'run 2008/4 tarihli genelgesinin
5. maddesi de "Plansiz Alanlar lmar Yonetmeliginin 45. maddesinde, koy ve mezralarm yerlesik
alanlarmda ve civarmda yapilacak ifraz islemleri ile olusturulacak biiyiikliikleri belirlenmistir. Ancak,
eskiden olusmus ve herhangi bir ifraz islemine tabi olmarms parseller ile amlan Yonetmelikte degisiklik
yapan 02.09.1999 tarih ve 23804 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak ynrurluge giren Yonetmelik
oncesinde yiiriirliikte bulunan 43.madde hiikiimlerine uygun olarak olu~turulmu~ ve yonetmeligin 49.
maddesi hiikiimlerinin uygulanmasma imkan bulunmayan, koy yerle~ik alanl i9indeki 300 m2' den kii9iik
parsellerde, parselin ~ekli ve konumu gibi ozelliklerde dikkate ahnmak ve iizerinde yapl yapmaya miisait
olup olmadlgl il Enciimenince degerlendirilmek suretiyle yapl izni verilmesi uygun gOriilmektedir. Soz
konusu alanlarm <;evre Diizeni Planl kapsammda kalmasl halinde plan kararlarma uygunluk saglanmasl
gerekmektedir." hiikiimleri geregince talep edilen ta~lnmaza Konut Ama9h in~aatm yapllmasl il
Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i9in il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 17.05.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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