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Kararm Ozeti

Ilimiz, Ulus llcesi, Elmacik Koyu simrlan icerisinde
bulunan, tapuda E29C13D4D pafta 126 ada, 14 parse1no'da kayrtli 284,60
m2 yuzolcumlu tasmmaz uzerine Feti UZUN tarafmdan ilgide belirtilen
tarih ve sayi ile idaremiz kayitlanna ahnan dilekcesinde Konut amach
insaat yapilmasi uygun gorulmustur.
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llimiz, Ulus llcesi, Elmacrk Koyu snurlan icerisinde bu1unan, tapuda E29C13D4I>
pafta 126 ada, 14 parse1 no'da kayith 284,60 m2 yuzolcumlu tasmmaz uzerine Feti UZUN tarafindan
Konut amach insaatm yapilmasi hakkindaki 11 Ozel Idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme Mudurluguntln
03.08.2018 tarih ve 9753 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz, Ulus Ilcesi, Elmacik Koyu simrlan icerisinde bulunan, tapuda E29C13D4D
pafta 126 ada, 14 parsel no'da kayith 284,60 m2 yuzolcumlu tasmmaz uzerine Feti UZUN tarafindan
ilgide belirtilen tarih ve sayi ile idaremiz kayitlanna alman dilekcesinde Konut amach insaat yapma
talebinde bulunulmustur,

Yapilan inceleme neticesinde, parselin yuzolcumunun 284,60 m2 oldugu gorulmustur.
3194 SaYlLIImar Kanununa dayamlarak cikartilan Plansiz Alanlar lmar Yonetmeliginin 5. Bolurn, 49.
Maddesi "Parsel biiyiikliiklcri hakkmdaki biikiimlere uymayan parsellerde, uygun hale
getirilmedikce yapr ve ilave yapl yapIlmasma izin verilemez." , Baymdlrhk ve Iskan Bakanhgl'nm
2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesi de "PlanslZ Alanlar imar Yonetmeliginin 45. maddesinde, koy
ve mezralarm yerle~ik alanlarmda ve civannda yapdacak ifraz i~lemleri ile olu~turulacak
biiyiikIiikIeri belirlenmi~tir. Ancak, eskiden olu~mu~ ve herhangi bir ifraz i~lemine tabi olmaml~
parseller ile amlan Yonetmelikte degi~iklik yapan 02.09.1999 tarib ve 23804 saydl Resmi Gazetede
yaymllanarak yiiriirliige giren Yonetmelik oncesinde yiiriirliikte bulunan 43.madde hiikiimlerine
uygun olarak olu~turulmu~ ve yonetmeligin 49. maddesi hiikiimlerinin uygulanmasma imkan
bulunmayan, koy ycrlc~ik alam i~indeki 300 m2' den kii~iik parsellerde, parselin ~ekIi ve konumu
gibi ozelIiklerde dikkate ahnmak ve iizerindc yapl yapmaya miisait olup olmadlgl il Enciimenince
degerlendiriJmek suretiyle yapl izni verilmesi uygun goriilmektedir. Soz konusu alanlarm <;evre
Diizeni Plam kapsammda kalmasl halinde plan kararlarma uygunluk saglanmasl gerekmektedir."
huktimleri geregince; talep edildigi ta~mmazda "Konut" amayh in~aatm yapIlmasl 11 Enclimenimizce
uygun gorlilmu~tiir.

Geregi i<;in 11 Enctimeni Karar 0 eginin imar ve Kentsel Iyile~tirme MUdiirltigune
gonderilmesine 06.08.2018 tarihinde Oy Birligi il Karar verildi.
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