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27.11.2018 289llirniz Merkez Ilce Guzelcehisar Koyu yerlesik alan icerisinde
bulunan 17,26 hektar yuzolcumlu dikili tanm arazisi niteligindeki parseller ile
Ulus il<;:.esiYenikisla Koyil yerlesik alan icerisinde bu1unan 4,12 hektar
yuzolcurnlu dikili tanrn arazileri niteligindeki parseller icin 5403 sayih Toprak
Koruma ve Arazi Kullarurru Kanunu'nun 13. Maddesi (d) bendi geregince
Bakanhgmnz tarafmdan Kamu Yaran Kararmm almmasi Il Enciimenimizce
uygun gorulmustur.
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KARAR ••
llimiz Merkez llce Guzelcehisar K6yU yerlesik alan icerisinde bulunan 17,26 hektar yuzolcumlu

dikili tanm arazisi niteligindeki parseller ile Ulus Ilcesi Yenikrsla Koyu yerlesik alan icerisinde bulunan 4,12 hektar
yuzolctunlu dikili tarun arazileri niteligindeki parseller icin 5403 sayih Toprak Koruma ve Arazi Kullarurru
Kanunu'nun 13. Maddesi (d) bendi geregince Bakanhgirmz tarafmdan kamu yaran karanmn almmasi hakkmdaki n
Ozel Idaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunnn 27.11.2018 tarih ve 14889 sayih yazisi ve Ek'ieri okunup
incelendi.

3194 sayih imar Kanunu'nun Koylerde Yapilacak Yapilar ve Uyulacak Esaslar bashkh 27. maddesinde
-n cevre duzeni plamnda acikca belirtilmedigi takdirde, ihtiyac duyulmasi halinde, koytm gelisme potansiyeli ve gelisme
duzeyi de dikkate ahnarak koy yerlesik alan smirlan ve ozel kanunlara iliskin hiikumler sakh kalmak kaydiyla bu
alanlarda yapilasma karan ve ifraz ~artlarl belediye smm il smm olan yerlerde bOyi.ik~ehirbelediye meclisi, diger
yerlerde il genel meclisi karan ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasma i~lenerek tapu sicilinde belirtilir. ihtiyay
duyulmasl halinde mevcut koy yerle~ik alan slmrlan il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.", 11100000 61yekli
<;evre Dlizeni Planmm KIrSal Yerle~me Aianian ba~hkh VI.7.1. maddesinde "Koy yerle~ik alam ve civanna ili~kin smlr
tespiti yapIlmaml~ koylerin smlrlan, ilgili idarece klsa slirede belirlenir." ve 1/25000 olyekli <;evre Dlizeni PlanlllJn
Kusal Yerle~me Alanlan b~hkh 2.4.1.2 maddesinde ise "Koy yerle~ik alan Ian tespiti yapIlmaml~ koylerin yerle~ik
alanlarmm ivedilikle belirlenmesi gerekmektedir. II hUkUmleriyer aldlgmdan; Koylerde, ruhsata tabi olmayan yapllann
muhtarhk izni ile yapIiabilmesi, yapl ve konut stokunun saghkl~tInlmaSI, koytin geli~me durumuna ve yore mimarisine
uygun olarak yenilenmesi, kayak yapIi~manm 6nlenmesi, dlizenli geli~menin saglanmasl, ancak koy yerle~ik alan ve
civan tespiti ile mUmkUnolabilmektedir.

Glda Tanm ve Hayvanclhk Bakanhgl Tanm Reformu Genel MUdlirltiglinlin 08.04.2013 tarih ve 1389
sayill yazlsmda, "... k6y yerle~ik alan smlrlan tespit edilirken 5403 sayIil Toprak Koruma ve Arazi Kullamml Kanunu
kapsammda tanm dl~l amayla kullamm izni almmasl gerekmektedir." ifadesi yer aldlgmdan Koy Yer1e~ikAlan ve Civarl
tespiti yah~malarmda konu ile ilgili i~ ve i~lemlerin yapllmasl iyin il Glda Tanm ve HayvancIilk il MUdUrlUglinegorli~
sunulmu~ olup, ahnan cevabi yazlda, il Toprak Koruma Kurulu, Merkez llye GUzelcehisar ve Ulus ilyesi Yellikl~la
Koyiindc bulunan mutlak tarim arazisi, ozel UrUnarazisi, dikili tanm arazisi ile sulu tanm arazilerinin tanm dl~1amayh
kullamlabilmesi iyin, 5403 saYlh Kanunun 13. maddesinin (d) bendinde belirtiIen, Bakanhklarca kanm yaran karan
ahnml~ plan ve yatmmlar kapsammda, ilgili Bakanhktan Kamu Yaran karannm ahnmasml takiben nihai kararm Glda
TarIm ve Hayvanclhk Bakanhgl tarafmdan verilmesi ~artlyla koy yerIe~ik alanl yapllmak lizere tarIm dl~1 amayh
kullammma oy birligi ile karar veriidigi bildirilmi~ olup;

Soz konusu; ilimiz Merkez ilye Glizelcehisar KoyO yerle~ik alan iyerisinde bulunan 17,26 hektar
yOziilyiimliidiki1i tanm arazisi niteligindeki parseUer ile Ulus ilyesi Yenikl~la K6yii yerle~ik alan i~erisinde bulunan 4,12
hektar yiiziils:iimlli clikili tanm arazileri niteligindeki parseller iyin 5403 saYlh Toprak Koruma ve Arazi Kullanlml
Kanunu'nun 13. Maddesi (d) bendi geregince Bakanhglmlz tarafmdan kamu yaran kararmm almmasl, il Enclimenimizce
uygun g6rlilmii~tiir.

Geregi iyin il Enctimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme MUdUrlOgiinegonderilmesine
27.11.2018 tarihinde Mevcudun Oy Birligi ile Karar veril

Adres: Kerner opruM . 2No'lu <;;evreY61u 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 • Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: encumen@bartinozelidare.gov.tr

FR EM 02---0


