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Kararın Özeti
İlimiz Merkez İlçeye bağlı Akağaç köyü sınırları

içerisinde bulunan, mülkiyeti Hüseyin YILDIRIM' a ait olan, taı:mdaf--+-----I----+----ı
E28c23c2a pafta ı14 ada 10 parsel nolu taşınmazın Plansız Alanlar Imar
Yönetmeliğinin hükümleri gereğince teknik rapor doğrultusunda 3 (üç)
kısma ifrazı uygun görülmüştür.

KARAR
İlimiz Merkez İlçeye bağlı Akağaç köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hüseyin YILDIRIM'a ait

olan, tapuda E28c23c2a pafta i14 ada LO parsel nolu taşınmazın Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin hükümleri gereğince teknik
rapor doğrultusunda 3 (üç) kısma ifrazınm yapılması hakkındaki İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün
09.03.202 i tarih ve 2665 sayılı yazısı ve ek'leri okunup incelendi:

İl Özel İdaresi personeli İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. İlker SARIKAYA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafından, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Akağaç köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hüseyin YILDIRIM' a ait
olan, tapuda E28c23c2a pafta i14 ada 10 parsel nolu taşınmazın 3 (üç) kısma ifrazı için Harita Mühendisi Ercan USTAOGLU
tarafından hazırlanan ifraz dosyasında yapılan incelemeler neticesinde:

1- E28c23c2a pafta 114 ada 10 parsel nolu taşınmazın yüzölçümünün 5223,21 m2 ve müLkiyetinin
Hüseyin YILDIRIM' a ait olduğu,

2- Söz konusu E28c23c2a pafta i14 ada 10 parsel nolu taşınmazın ifrazı sonucunda oluşan a, b
kısımlarının köy yerleşik alanı içerisinde, c ile gösterilen kısmın köy yerleşik alanı dışında kaldığı;

c parselinin yerleşik alan sınırı esas alınarak ifraz edildiği, köy yerleşik alanın geçtiği çizgi parselin ayırma
hattı olarak kabul edildiği, bu hattın köy yerleşik alan sınırı içinde kalan ayrı bir parsel, dışında kalan ise ayrı bir parselolarak
teşekkül ettiği görülmüştür.

Bahse konu İlimiz Merkez İlçeye bağlı Akağaç köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hüseyin
YILDIRIM' a ait olan, tapuda E28c23c2a pafta 114 ada iO parsel nolu taşınmazın, 02. iı.ı985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin "Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında planı bulunmayan
Köy ve Mezraların Yerleşik Alanında Uygulanacak Esaslar" başlıklı beşinci bölümünün 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde
edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması şarttır.
Parselden terk sureti ile yol oluşturulamaz. Çıkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. İfraz suretiyle çıkmaz sokak
oluşturulamaz" 45.maddesinde "ifraz işlemlerinde parsel genişlikleri 15.00 m'den parsel derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz
suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapılamaz " hükmü ve 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3 i94 Sayılı İmar Kanununun Başlığıyla birlikte değiştirilen 27. maddesi
"Köy yerleşik alanı sınırları içerisinde 03.07.2005 tarihli ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri
uygulanmaz. Köy yerleşik alanı sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı Kanun Hükümlerine tabi
olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir." hükmü gereğince 3 (üç) kısma ifrazı, İl Encümenimizce uygun görülmüştür.

Gereği için İl Encümeni Karar örneğinin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine
09.03.202 i tarihinde Oy Birliği ile Karar verildi.
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İlimiz Merkez İlçeye bağlı Arıönü köyü sınırları içerisinde
bulunan, mülkiyeti Hüseyin KOCAER' e ait olan, tapuda E28d14c4a-4b-4c pafta 206
ada 4 parsel nolu taşınmazın Plansız Alanlar Imar Yönetmeliğinin hükümleri gereğince I---t----+- __+- --ı
teknik rapor doğrultusunda 5 (beş) kısma ifrazı uygun görülmüştür.

KARAR
İlimiz Merkez i1çeye bağlı Arıönü köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hüseyin KOCAER' e ait olan,

tapuda E28d14c4a-4b-4c pafta 206 ada 4 parsel nolu taşınmazın Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin hükümleri gereğince teknik
rapor doğrultusunda 5 (beş) kısma ifrazının yapılması hakkındaki İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün09.03.2021 tarih ve 2666 sayılı yazısı ve ekıleri okunup incelendi:

İl Özel İdaresi personeli İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. İlker SARIKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKS IYIK tarnfınd,"" İlimiz Merkez iIçeye bağlı Arıönü köyü 'mulan içerisinde bulunan mnUdye,; Hn"yin KOCAER' e ait oları,
tapuda E28d14c4a-4b-4c pafta 206 ada 4 parsel nolu taşınmazın 5 (beş) kısma ifrazı için Harita Mühendisi Ş. Günhan FIRINCI
tarafından hazırlanan ifraz dosyasında yapılan incelemeler neticesinde:

1- E28d14c4a-4b-4c pafta 206 ada 4 parsel nolu taşınmazın yüzölçümünün 7844,10 m2 ve mülkiyetininHüseyin KOCAER' e ait olduğu,

2- Söz konusu E28d14c4a-4b-4c pafta 206 ada 4 parsel nolu taşınmazın ifrazı sonucunda oluşan a, c, d
kısımlarının köy yerleşik alanı içerisinde, b, e ile gösterilen kısmın köy yerleşik alanı dışında kaldığı;

b, e parsellerinin yerleşik alan sınırı esas alınarak ifraz edildiği, köy yerleşik alanın geçtiği çizgi parselin
ayırma hattı olarak kabul edildiği, bu hattın köy yerleşik alan sınırı içinde kalan ayrı bir parsel, dışında kalan ise ayrı bir parselolarak teşekkül ettiği görülmüştür.

Bahse konu İlimiz Merkez i1çeye bağlı Arıönü köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hüseyin
KOCAER' e ait olan, tapuda E28d14c4a-4b-4c pafta 206 ada 4 parsel nolu taşınmazın, 02.1 I.l985 tarih ve 18916 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Plansız Alanlar İrnar Yönetmeliği'nin "Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında planı
bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanında Uygulanacak Esaslar" başlıklı beşinci bölümünün 44.maddesinde " ifraz suretiyle
elde edilecek parseIlerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması
şarttır. Parselden terk sureti ile yol oluşturulamaz. Çıkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. İfraz suretiyle çıkmaz
sokak oluşturulamaz" 45.maddesinde "ifraz işlemlerinde parsel genişlikleri 15.00 m'den parsel derinlikleri 20,00 m den az olamaz,
ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapılamaz " hükmü ve 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3194 Sayılı İmar Kanununun Başlığıyla birlikte değiştirilen 27. maddesi
"Köy yerleşik alanı sınırları içerisinde 03.07.2005 tarihli ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri
uygulanmaz. Köy yerleşik alanı sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı Kanun Hükümlerine tabi
olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir." hükmü gereğince 5 (beş) kısma ifrazı, İl Encümenimizce uygun görülmüştür.

Gereği için İl Encümeni Karar örneğinin İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine09.03.2021 tarihinde Oy Birliği ile Karar verildi.
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