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Kararm Ozeti
Ilimiz, Ulus llcesi, Kirsinler Koyu snurlan

icerisinde bulunan, tapuda F28B04CIB pafta 220 ada, 1 parsel no'da
kayith 86,48 m2 yuzolcumlu tasmrnaz uzerine Hiiseyin
BAGDATLI tarafmdan Baraka amach insaatm yapilmasi uygun
gorulmustur.
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llimiz, Ulus llcesi, Kirsinler Koyu simrlan icerisinde bulunan, tapuda F28B04CIB
pafta 220 ada,l parsel no'da kayith 86,48 m2 yuzolcumlu tasinmaz iizerineHiiseyin
BAGDATLI tarafmdan Baraka amach insaatm yapilmasi hakkmdaki n Ozel ldaresi lmar ve Kentsel
Iyilestirme Mudurluguntln 05.07.2018 tarih ve 8415 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

iIimiz, Ulus llcesi, Kirsinler Koyu smirlan icerisinde bulunan, tapuda F28B04Cl B pafta 220
ada, 1 parsel no'da kayith 86,48 m2 yuzolcumlu tasmmaz iizerine Hiiseyin BAGDATLI tarafmdan ilgide
belirtilen tarih ve sayi ile idaremiz kayrtlanna alman dilekcesinde Baraka amach insaat yapma talebinde
bulunulmustur.

Yapilan inceleme neticesinde, parselin yuzolctlmttnun 86,48 m2 oldugu gorulmustur,
3194 Sayih Imar Kanununa dayarularak cikartilan Plansiz Alanlar lmar Yonetmeliginin 5. Bolum, 49.
Maddesi "Parsel biiyiikliikleri hakkmdaki hiikiimlere uymayan parsellerde, uygun hale
getirilmedikce yap) ve Have yapi yapilmasma izin verilemez.". Baymdirhk ve Iskan Bakanhgi'mn
2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesi de "Planstz Alanlar Imar Ydnetmeliginin 45. maddesinde, koy ve
mezralarm yerlesik alanlarmda ve civarmda yapilacak ifraz islernleri He olusturulacak biiyiikliikleri
belirlenmi~tir. Ancak, eskiden olu~mu~ ve herhangi bir ifraz i~lemine tabi olmam)~ parseller He
amlan Yonetmelikte degi~iklik yapan 02.09.1999 tarih ve 23804 saYlb Resmi Gazetede yaYlmlanarak
yiiriirliige giren Yonetmelik oncesinde yiiriirliikte bulunan 43.madde hiikiimlerine uygun olarak
olu~turulmu~ ve yonetmeligin 49. maddesi hiikiimlerinin uygu)anmasma imkan bulunmayan, koy
yerle~ik alam i~indeki 300 m21 den kii~iik parsellerde, parselin ~ekli ve konumu gibi ozelliklerde
dikkate almmak ve iizerinde yapl yapmaya miisait olup olmadlgl il Enciimenince degerlendirilmek
suretiyle yapl izni verilmesi uygun goriilmektedir. Soz konusu alanlarm <;evre Diizeni Plam
kapsammda kalmasl halinde plan kararlarma uygunluk saglanmasl gerekmektedir." hilktimlerini
geregince; in~aatm talep edildigi ta;;mmazda "Baraka" ama<;hin~aatm yapllmasl Enctimenimizce uygun
goriilmti~tiir.

Geregi i<;in il Enctimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 09.07.2018 tarihinde Oy Birligi ile K ar verildi.
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