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43. GUNDEM
Enciimen Tarihi : 15/1112022BARTIN iL OZEL iDARESi
Encumen saati : 14:00Yazr isleri Miidiirliiiili
Evrak Miktan : 6 Adet

Sira EVRAKIN
KARARNo: EVRAKIN GELDi(;i YER EVRAKIN QZETi SONUC;:TARIHi NO'SU
SAYlSI

I n,QZEL iDARESi
10.11.2022 28346 llimiz Amasra ilcesine bagh Tarlaagzi koyu sirurlan icerisinde bulunan tasmmaz uzerine Kemal ULUBAY tarafmdan Konut amach insaat

313 Konut amach insaat yapma talebi uygundur.(Imar ve Kent. iyi. Mud.) yapma talebinin gorusulmesi.

2 n,QZEL iOARESi
09.11.2022 28302 Ilimiz Amasra Ilcesine bagh Saraydiizii koyu suurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Gokhan KIRVAS ve Sabri SARAC' a ait olan, tapuda

314 Teknik rapor dogrultusunda tevhid ve ifrazi uygundur.(Imar ve Kent. Iyi, Mild.) E28c09blb pafta 147 ada 1,4 parsellerde kayith tasmmazlann tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazmm gorusulmesi.

3 It, QZEL iOARESi
09.11.2022 28303 Ilimiz Merkez Ilceye bagh Cakirdernirci koyu snnrlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Harun SiNAPLI ve Nevzat SiNAPLl' ya ait olan, tapuda

315 Teknik rapor dogrultusunda ifrazi uygundur.(Imar ve Kent. iyi. Miid.) E28cl6ala pafta III ada 150 parsel nolu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazinm gorusulmesi.

4 It, QZEL iOARESi
09.11.2022 28304 Ilimiz Merkez Ilceye baglr Anonu koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Vehbi Bans OKUR' a ait olan, tapuda E28dI4d2b-2a-2c-2d

316 Teknik rapor dogrultusunda ifrazi uygundur.(Imar ve Kent. Iyi. Mud.) pafta 171 ada 2 parsel nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazmm gorusulmesi,

5 tt, QZEL iOARESi
09.11.2022 28305 Ilimiz Merkez llceye bagh Gokcekiran koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Vedat ONAL ve mustereklerine ait olan, tapuda E28c24b Ia

317 Teknik rapor dogrultusunda ifrazi uygundur.(lmar ve Kent. iyi. Miid.) pafta 134 ada 2 parsel nolu ta~mmazm 5 (be~) k,sma ifrazmm gorii~iilmesi.

Ulus iI<;esine bagh;
Dogan Koyii Muhtarhgma 25.000,00 TL.,
Kirsinler Koyii Muhtarhgma 15.000,00 TL.,
Kad'koy Koyii Muhtarhgma 10.000,00 TL.,

ilimiz Ulus ill'esine bagh Dogan Koyii, Kirsinler Koyii, Kad'koy Koyii, A~ag,9amh Koyii, A~ag,<;er<;iKoyii, Merkez il<;eye bagh Ak<;ah Koyii, A~ag,<;arnhKoyii Muhtarhg,na 7.500,00 TL.,
6 iL QZEL iOARESi

12.11.2022 28404 Kurt Koyii ye Ba~oglu Koyii Muhtarhklannm koy yard"TII taleplerinin iI Ozel idaresi Koylere Yard"n Yonetmeliginin 5., 9. ye 12. maddeleri 318 A~ag,<;er9iKoyii Muhtarhgma 15.000,00 TL.,(Yatmm ve in~. Mud.)
Merkez il<;eye bagh;geregince Yatmm ye in~aat Miidiirliiguniin 2022 y,h odeneginden ka~"anmasmm gorii~iilmesi.

Ak<;ahKoyii Muhtarhgma 8.500,00 TL.,
Kurt Koyii Muhtarhgma 20.000,00 TL..
Ba~oglu Koyii Muhtarhgma 11.500,00 TL. olmak iizere
toplarn 112.500,00 TL. 'nin Teknik Rapor dogrultusunda
Nakdi Yard"n olarak yerilmesi uygun goriilmii~tiir.
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T.e.
BARTIN n,OZEL iDARESi
YAZI i~LERi MUDURLUGU

iLENCUMENi

15.11.2022 313

Sayrsi EkiKarann Ozeti: K
A
R

ilimiz Amasra ilcesine bagh Tarlaagzi koyu snurlan AR
icerisinde bulunan tapuda 119 ada 8 parsel noda kayith 253,36 m21---+----+----I---I
yuzolcumlu tasmmaz uzerine Kemal ULUBA Y tarafmdan konut amach ~ ~
insaatm yapilmasi uygun gorulmustur. L REAI-----..L.---L-~

Dairesi: nOzel ldaresiNK

Tarihi

10.11.2022 28346

KARAR:
ilimiz Amasra ilcesine bagh Tarlaagzi koyu simrlan icerisinde bulunan tapuda 119 ada 8

parsel noda kayith 253,36 m2 yuzolcumlu tasmmaz uzerine Kemal ULUBA Y tarafmdan konut Amach
insaatm yapilmasi hakkmdaki il Ozel Idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 10.11.2022
tarihli ve 28346 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

ilimiz Amasra ilcesine bagh Tarlaagzi koyu smirlan icerisinde bulunan tapuda 119 ada 8
parsel noda kayith 253,36 m2 yuzolcumlu tasmmaz uzerine Kemal ULUBA Y tarafmdan ilgide belirtilen
tarih ile Idaremiz kayitlanna alman dilekcesinde konut amach insaat yapma talebinde bulunulmustur.

Yapilan inceleme neticesinde, parselin yuzolcumunun 253,36 m2 oldugu gorulmustur.
3194 Sayih imar Kanununa dayarularak cikartilan Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin 5. bolum, 49.
maddesi "Parsel btiytiklukleri hakkmdaki hukiimlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikce yapi
ve ilave yapi yapilmasina izin verilemez." , Baymdirhk ve Iskan Bakanligi'nm 2008/4 tarihli genelgesinin
5. maddesi de "Plansiz Alanlar Imar Yonetmeliginin 45. maddesinde, koy ve mezralann yerlesik
alanlarmda ve civannda yapilacak ifraz islemleri ile olusturulacak buyuklukleri belirlenmistir, Ancak,
eskiden olusmus ve herhangi bir ifraz islemine tabi olmarms parseller ile arulan yonetmelikte degisiklik
yapan 02.09.1999 tarih ve 23804 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren yonetmelik
oncesinde yururlukte bulunan 43.madde huktunlerinc uygun olarak olu~turulmu~ ve yonetmeligin 49.
maddesi hliklimlerinin uygulanmasma imkan bulunmayan, koy yerle~ik alam iyindeki 300 m2 'den kliylik
parsellerde, parselin ~ekli ve konumu gibi ozelliklerde dikkate ahnmak ve lizerinde yapl yapmaya mlisait
olup olmadlgl il Enclimenince degerlendirilmek suretiyle yapl izni verilmesi uygun gorlilmektedir. Soz
konusu alanlarm <;evre Dlizeni Plam kapsammda kalmasl halinde plan kararlarma uygunluk saglanmasl
gerekmektedir." hliklimleri geregince talep edilen ta~lnmaza konut amayh in~aatm yapllmasl il
Enclimenimizce uygun gorlilmli~tlir.

Geregi iyin il Enclimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme MlidlirlUgline
gonderilmesine 15.11.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

'Mt~
Genel Sekreter V.
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Adres KemerkopruMah. 2No'lu <;evreYolu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi: Y!1.<;;ij.:;;!exi(q)Rar1iOQ.<:PljdQXP,QQyJr
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T.e.
BARTIN n.OZEL iDARESi
YAZI i~LERi MUDURLU(;U

iLENCUMENi
K Tarihi SaYlSI Eki
A
R 15.11.2022 314
A
R

GE 09.11.2022 28302
EV
LR nOzel ldaresiEA Dairesi:
NK

Kararm Ozeti :

llimiz Amasra Ilcesine bagh Sarayduzu koyu smirlan
icerisinde bulunan mulkiyeti Gokhan KIRVA~ ve Sabri SARA<;'a ait olan
tapuda E28c09b 1b pafta 147 ada 1, 4 parsellerde kayith tasmmazlann
tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazi uygun gorulmustur,

KARAR:
ilimiz Amasra Ilcesine bagh Sarayduzu koyu smirlan icerisinde bulunan mulkiyeti Gokhan KIRVA~ ve Sabri

SARA<;'a ait olan tapuda E28c09b 1b pafta 147 ada 1,4 parsellerde kayith tasmmazlann tevhid edilerek 2 (iki) krsma ifrazmm
yapilmasi hakkmdaki il Ozel ldaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 09.11.2022 tarihli ve 28302 sayih yazisi ve

Ek'leri okunup incelendi.nOzel Idaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudur V. llker SARIKA YAve Harita Teknikeri Fatma AKBIYIK
tarafmdan, ilimiz Amasra llcesine bagh Saraydtizu koyu smirlan icerisinde bulunan mulkiyeti Gokhan KIRV A~ ve Sabri
SARA<;'a ait olan tapuda E28c09blb pafta 147 ada 1,4 parsellerde kayith tasmmazlann tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazi
icin Harita Muhendisi Ercan UST AOGLU tarafmdan hazirlanan tevhid-ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- 147 ada 1 parse I nolu tasmmazm yiizallYiimiiniin 1129,10 m2 ve miilkiyetinin Gokhan KIRVA~' a, 147 ada
4 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 1532,24 m2 ve miilkiyetinin Sabri SARA<;' a ait oldugu;

2- Soz konusu 147 ada 1,4 parsel nolu tasmmazlann, Saraydtlzti Koyu Kay Yerlesik Alam icerisinde kaldigi;
3- Tevhid islemi, 3194 sayih imar Kanununa dayamlarak cikartilan Plansiz Alanlar lmar Yonetmeliginin 62.

maddesi son (Ek: 30.6.2001 - 24448 s. R.G) fikrasmda "Tevhid islemlerinde 5000m2 asgari buytikluk sarti aranmaz" hukmu

geregince uygun oldugu,
Tevhid islemi sonucunda; a parseli, ifrazda b ve c parselleri olustugu gorulrnustilr.
Tasmmazlann tevhid ve 2 (iki) kisma ifrazmm yapilmasi talep edilmis olup tevhid ve ifraz ile ilgili iI Ozel

idaresi imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigii'niin teknik elemanlan tarafmdan tevhid ve 2 (iki) klsma i~leminin
yapdmasmda sakmca olmadlgl, yasal mevzuata uygun oldugu belirlenmi~ ve tanzim edilen Teknik Rapor Ek'te sunulmu~tur.

Bahse konu iIimiz Amasra iIlYesine bagh Saraydiizii kayii smlrlan ilYerisinde bulunan, miilkiyeti Gakhan
KIRV A~ ve Sabri SARA<;' a ait olan, tapuda E28c09b 1b pafta 147 ada 1,4 parsellerde kaYlth ta~mmazlarm 02.11.1985 tarih
ve 18916 saYlh Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige giren Planslz Alanlar imar Yanetmeligi 'nin "Belediye ve Miicavir
Alan Smrrlan Dl~mda plant bulunmayan Kay ve Mezralann Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci
baliimiiniin 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve
kamu eline gelYmi~bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;Ikmaz sokaklara cephesi
olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle 91kmaz 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

yapdamaz " hiikmii geregince tevhid edilerek 2 (iki) klsma ifrazl uygundur.
Geregi ilYiniI Enciimeni Karar ameginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine ganderilmesine 15.11.2022

tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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Atnen AYDOGAN
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Adres: Kemerkopm Mah. 2No'lu <;:evreYolu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr



T.e.
HARTIN n.OZEL iDARESi
YAZI i$LERi MUDURLU(;U

iLENCUMENi
Kararm Ozeti :

KARAR:
llirniz Merkez llceye bagh Cakirdemirci koyu simrlan icerisinde bulunan miilkiyeti Harun SiNAPLI ve

Nevzat SiNAPLI'ya ait olan tapuda E28e16ala pafta 111 ada 150 parsel nolu tasinmazm 3 (tic) kisma ifrazmm, hazirlanan
Teknik Rapor dogrultusunda yaptlmasi hakkmdaki il Ozel Idaresi Irnar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 09.11.2022
tarihli ve 28303 sayih yazisi ve ek'ieri okunup ineelendi.

il Ozel Idaresi personeli imar ve Kentsel Iyilestirrne Miidiir v. Ilker SARlKAYA ve Harita Teknikeri
Fatma AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez llceye bag" Cakirdemirci koyu smirlan icerisinde bulunan miilkiyeti Harun
SiNAPLI ve Nevzat SiNAPLI'ya ait olan tapuda E28el6ala pafta III ada 150 parse I nolu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazi
icin Harita Miihendisi Erean USTAOGLU tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan incelemeler netieesinde:

1- E28e 16ala pafta 111 ada 150 parse I nolu tasmmazm yuzolcumunun 4532,44 m2 ve miilkiyetinin Harun
SiNAPLI ve Nevzat SiNAPLI' ya ait oldugu,

2- Soz konusu E28e 16al a pafta 111 ada ISO parse I nolu tasmmazm ifrazi sonucunda olusan a, b
krsunlanmn kay yerlesik alaru icerisinde, c ile gosterilen kismm kay yerlesik alam dismda kaldigi;

c parse linin yerlesik alan smm esas almarak ifraz edildigi, kay yerlesik alamn gectigi cizgi parselin ayirma
hatti olarak kabul edildigi, bu hattm kay yerlesik alan sinm icinde kalan ayn bir parsel, dismda kalan ise ayn bir parsel
olarak tesekkul ettigi gorulmustur.

Tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazmm yapilrnasi talep edilmis olup, ifraz ile ilgili n Ozel Idaresi imar ve
Kentsel Iyilestirrne Mudurlugu'nun teknik elemanlan tarafrndan ifraz isleminin yapilmasIOda sakIOca olmadlgl, yasal
mevzuata uygun oldugu belirlenmi~ ve tanzim edilen Teknik Rapor Ek'te sunulmu~tur.

Bahse konu ilimiz Merkez ilgeye bagh <;aklrdemirei kayii slmrian igerisinde bulunan miilkiyeti Harun
SiNAPLI ve Nevzat SiNAPLI'ya ait olan tapuda E28c16ala pafta III ada 150 parsel nolu ta~lOmazlO,02.11.1985 tarih ve
18916 sayill Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige giren Planslz Alanlar imar Yanetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir
Alan SI01rlan DI~lOdaplam bulunmayan Kay ve Mezraiarm Yerle~ik AlanIOda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci
baliimiiniin 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasIOda bulunan ve
kamu eline ge9mi~ bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara
cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle ylkmaz 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 yap"amaz " hiikmii ve 6495 SaY"1Bazl Kaoun ve Kanun Hiikmiinde Karamamelerde Degi~iklik YapllmasIOa Dair
Kanunla, 3194 SaY"1imar Kanuounun Ba~hglyla birlikte degi~tirilen 27. maddesi "Kay yerie~ik alam sIOlrian iyerisinde
03.07.2005 tarihli ve 5403 Saylh Toprak Koruma ve Arazi Kullamml Kanunu hiikiimleri uygulanmaz. Kay yerle~ik alam
slmrlannIO parselleri balmesi durumunda yerle~ik alan Slmn 5403 sayl" Kaoun Hiikiimlerioe tabi olmakslZln ifraz hattl
olarak kabul edilir." hiikmii geregince 3 (iiy) klsma ifrazl il Enciimenimizce uygun gariilmii~tiir.

Geregi iyin il Enciimeni Karar ameginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine ganderilmesine
15.11.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

~L
Genel Sekreter V.
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Adres: KemerkiipruMah.2No'lu e Yolu74100
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378 8
Web adresi:: www.bartinozelidare.qov.tr
Mail adresi:: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr
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T.e.
BARTIN n, QZEL iDARESi
YAZI i~LERi MUDURLU(;U

iLENCUMENi
Kararm Ozeti :

ilimiz Merkez Ilceye bagh Anonu koyu smirlan icerisinde
bulunan miilkiyeti Vehbi Baris OKUR'a ait olan tapuda E28d14d2b-2a-2c-2d
pafta 171 ada 2 parse I nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazi hazirlanan Teknikt--+------+---+------1
Rapor dogrultusunda uygundur.

KARAR:
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Anonu koytl sirurlan icerisinde bulunan mulkiyeti Vehbi Baris OKUR'a ait

olan tapuda E28d 14d2b-2a-2c-2d paft~ 1:'1 ad~ 2 pars~l nolu ta~mmazm.5 (bes) kisma ifrazmm, hazirlanan Teknik Rapor
dogrultusunda yapilmast hakkmdaki II Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 09.11.2022 tarihli ve
28304 sayih yazist ve ek'leri okunup incelendi.

n Ozel ldaresi personeli imar ve Kentsel lyilestirrne Mudur V. Ilker SARIKAYA ve Harita Teknikeri
Fatma AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez llceye bagli Anonu koyu simrlan icerisinde bulunan mulkiyeti Vehbi Baris
OKUR'a ait olan tapuda ~28dI4d2b-2a-2c-2d pafta 171 ada 2 parse 1 nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazi icin Harita
Muhendisi Ercan USTAOGLU tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- E28dI4d2b-2a-2c-2d pafta 171 ada 2 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 21061,32 m2 ve
mulkiyetinin Vehbi Baris OKUR' a ait oldugu,

2- Soz konusu E28d 14d2b-2a-2c-2d pafta 171 ada 2 parsel nolu tasmmazm ifrazi sonucunda olusan a, b, c,
d kisunlanmn koy yerlesik alam icerisinde, e ile gosterilen kismm koy yerlesik alam dtsmda kaldrgi;

e parselinin yerlesik alan smm esas almarak ifraz edildigi, koy yerlesik alamn gectigi cizgi parselin ayirma
hath olarak kabul edildigi, bu hattm koy yerlesik alan smm icinde kalan ayn bir parsel, dismda kalan ise ayn bir parse 1
olarak tesekkul ettigi gorlilmli~tOr.

Ta~mmazm 5 (be~) klsma ifrazmm yapIimasl talep edilmi~ olup, ifraz ile ilgili il Ozel idaresi imar ve
Kentsel iyile~tirme MOdOrliigO'nOnteknik elemanlan tarafmdan ifraz i~leminin yapllmasmda sakmca olmadlgl, yasal
mevzuata uygun oldugu belirlenmi~ ve tanzim edilen Teknik Rapor Ek'te sunulmu~tur.

Bahse konu ilimiz Merkez ilyeye bagh AnonO koyli slmrlan iyerisinde bulunan mOikiyeti Vehbi Ban~
OKUR'a ait olan tapuda E28dI4d2b-2a-2c-2d pafta 171 ada 2 parsel nolu ta~mmazm, 02.1l.l985 tarih ve 18916 sayIiI
Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiirlirliige giren Planslz Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Smlrlan
DI~mda planl bulunmayan Koy ve Mezralarm Yerle~ik Alamnda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci boliimOnOn
44.maddesinde " ifraz suretiyle elde edilecek parselJerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline
geymi~ bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;Ikmaz sokaklara cephesi olan
parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle ylkmaz sokak olu~turulamaz" 45.maddesinde "ifraz i~lemlerinde parse1geni~likleri
15.00 m'den parsel derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapdamaz "
hOkmOve 6495 SayIiI Bazl Kanun ve Kanun Hlikmlinde Kararnamelerde Degi~iklik Yapllmasma Dair Kanunla, 3194
Saydl imar Kanununun Ba~hglyla birlikte degi~tirilen 27. maddesi "Koy yerle~ik alam slmrlan iyerisinde 03.07.2005
tarihli ve 5403 Saydl Toprak Koruma ve Arazi Kullamml Kanunu hlikOmleri uygulanmaz. Koy yerle~ik alam slOlrlanmn
parselleri bolmesi durumunda yerle~ik alan slOm 5403 sayIiI Kanun Hiikiimlerine tabi olmakslZln ifraz hattl olarak kabul
edilir." hiikmOgeregince 5 (be~) klsma ifrazl il Enclimenimizce uygun gorlilmii~tOr.

Geregi iyin il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme MOdlirlOgline gonderilmesine
15.11.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

\~~
Genel Sekreter V.
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T.e.
BARTIN n.QZEL iDARESi
YAZI iSLERi MUDURLU(;U

iLENCUMENi
Kararm Ozeti :

Ilimiz Merkez Ilceye bagh Gokcekiran koyii smirlan
icerisinde bulunan mulkiyeti Vedat UNAL ve mustereklerine ait olan tapuda
E28c24b 1a pafta 134 ada 2 parsel nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazll---+-----+----+------4
hazirlanan Teknik Rapor dogrultusunda uygundur.

KARAR:
Ilimiz Merkez llceye bagh Gokcekiran koyu smirlan icerisinde bulunan miilkiyeti Vedat UNAL ve

rnustereklerine ait olan tapuda E28c24bla pafta 134 ada 2 parsel nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazmm, hazirlanan
Teknik Rapor dogrultusunda yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 09.11.2022
tarihli ve 28305 sayih yazisi ve ek'ieri okunup incelendi.

il Ozel ldaresi personeli Irnar ve Kentsel lyilestirrne Mudur V. Ilker SARIKAYA ve Harita Teknikeri
Fatma AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez llceye bagh Gokcekiran koyu simrlan icerisinde bulunan mulkiyeti Vedat
UNAL ve mustereklerine ait olan tapuda E28c24bla pafta 134 ada 2 parse1 nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazi icin Harita
Milhendisi Fatih GOL tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- E28c24b 1a pafta 134 ada 2 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 17136,36 m2 ve mulkiyetinin Vedat
UNAL ve mustereklerine ait oldugu,

2- Soz konusu E28c24b 1a pafta 134 ada 2 parsel nolu tasmmazm ifrazi sonucunda olusan a, b, d, e
kisimlannm koy yerlesik alam icerisinde, c ile gosterilen kisrmn koy yerlesik alant dismda kaldigi;

c parselinin yerlesik alan simn esas almarak ifraz edildigi, koy yerlesik alanm gectigi cizgi parselin ayirma
hatti olarak kabul edildigi, bu hattm koy yerlesik alan smm icinde kalan ayn bir parsel, dismda kalan ise ayn bir parsel
olarak te~ekkiil ettigi goriilmil~tilr.

Ta~mmazm 5 (be~) klsma ifrazmm yapIimasl talep edilmi~ olup, ifraz ile ilgili il Ozel idaresi imar ve
Kentsel iyile~tirme Mildlirlilgil'nlin teknik elemanlan tarafmdan ifraz i~leminin yapIimasmda sakmca olmadlgl, yasal
mevzuata uygun aldugu belirlenmi~ ve tanzim edilen Teknik Rapor Ek'te sunulmu~tur.

Bahse konu ilimiz Merkez ilgeye bagh Gokgeklran koyil slmrian igerisinde bulunan miilkiyeti Vedat
UNAL ve mil~tereklerine ait olan tapuda E28c24bla pafta 134 ada 2 parse I nolu ta~mmazm, 02.11.1985 tarih ve 18916
sayIlI Resmi Gazetede yaYlmlanarak ylirilrllige giren Planslz Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Milcavir Alan
Smlrlan DI~mda plam bulunmayan Koy ve Mezralann Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci
bolilmilnlin 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. <;Ikmaz sokaklara
cephesi alan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle 91kmaz 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 yapIiamaz " hilkmil ve 6495 SayIiI Bazl Kanun ve Kanun Hilkmilnde Kararnamelerde Degi~iklik YapIlmasma Dair
Kanunla, 3194 SayIlI imar Kanununun Ba~hglyla birlikte degi~tirilen 27. maddesi "Koy yerie~ik alam slmrlan igerisinde
03.07.2005 tarihli ve 5403 SayIlI Toprak Koruma ve Arazi Kullamml Kanunu hlikilmleri uygulanmaz. Koy yerle~ik a1am
slmrlarmm parselleri bolmesi durumunda yerle~ik alan smm 5403 saYlh Kanun Hilkilmlerine tabi olmakslzm ifraz hattl
olarak kabul edilir." hlikmil geregince 5 (be~) klsma ifrazl il Encilmenimizce uygun goriilmli~tlir.

Geregi i9in il Enclimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tinne Mlidilrlligline gonderilmesine
15.11.2022 tarihinde Oy Biriigi ile Karar verildi.
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n Ozel Idaresi Koylere Yardim Yonetmeliginin 5., 9. ve
12. maddeleri geregince Yatmm ve Insaat Mudurlugunun 2022 yih
odeneginden Ulus Ilcesine bagh Dogan Koyu Muhtarhgma
25.000,00 TL., Kirsinler Koyu Muhtarligma 15.000,00 TL., Kadikoy Koyu
Muhtarligma 10.000,00 TL., Asagicamh Koyu Muhtarhgma
7.500,00 TL., Asagicerci Koyu Muhtarhgma 15.000,00 TL.,

Merkez Ilceye bagh Akcah Koyu Muhtarligma 8.500,00
TL., Kurt Koyu Muhtarhgma 20.000,00 TL., Basoglu Koyu Muhtarhgma
11.500,00 TL. oimak uzere toplam 112.500,00 TL. 'nin teknik rapor
dogrultusunda nakdi yardim olarak verilmesi uygun gorulmustur.

15.11.2022 318

12.11.2022 28404
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Ilimiz Ulus llcesine bagh Dogan Koyu, Kirsinler Koyu, Kadikoy Koyu, Asagicamh Koyu,
Asagicerci Koyu, Merkez llceye bagli Akcah Koyu, Kurt Koyu ve Basoglu Koyu Muhtarhklanna Koy
Yardmn yapilmasi ile ilgili Idaremiz Yatinrn ve Insaat Mudurlugunun 12.11.2022 tarihli ve 25404 sayih
yazrsi ve Ek'ieri okunup incelendi.

Ilimiz Ulus Ilcesine bagh Dogan Koyu koy meydamna parke ve tesviye yapilmasi, Kirsinler
Koyu koy konagmm bahcesine kamelya yapilmasi, Kadikoy Koyu koy odasmm can onanmmm yapilmasi,
Asagicamh Koyu koy odasmm bakim ve onanmmm yapilmasi, Asagicerci Koyu koy odasmm <;at!onarlmmm
yapIlmasl, Merkez iI<;eyebagb Ak<;ab Koyu motopomp onanml, Kurt Koyu ve Ba~ogiu Koylerine su isale
hatlannda kullamlmak uzere koruge boru taleplerinin teknik elemanlanmlzca yerinde yapIlan incelemeler
sonucunda uygun gorUlmu~ olup il Ozel idaresi Koylere Yardlm Yonetmeliginin 5., 9. ve 12. Maddelerine
istinaden ekteki rapor ve ke~fe gore Yatmm ve in~aat MudurlUgunun 2022 yIll odeneginden kar~Ilanabilmesi
talep edilmektedir.

Bahse konu i~Ier i<;inilimiz Vlus iI<;esinebagb;
Dogan Koyu Muhtarhgma 25.000,00 TL.,
Kirsinler Koyu Muhtarhgma 15.000,00 TL.,
Kadlkoy Koyu Muhtarbgma 10.000,00 TL.,
A~agl<;amb Koyu Muhtarbgma 7.500,00 TL.,
A~agl<;er<;iKoyu Muhtarhgma 15.000,00 TL.,

iIimiz Merkez il<;eyebagb;
Ak<;ah Koyu Muhtarhgma 8.500,00 TL.,
Kurt Koyu Muhtarhgma 20.000,00 TL. ve
Ba~oglu Koyu Muhtarhgma 11.500,00 TL. oimak uzere;

Toplam 112.500,00 TL. 'nin Yatmm ve in~aat MudurlUgunun 2022 Ylh Koylere Yardlm
odenegi (44.74.36.00-01.3.9.00-05-05.2.5.03) kaleminden Teknik Rapor dogrultusunda Nakdi Yardlm olarak
verilmesi il Encumenimizce uygun gorUlmu~tUr.

Geregi i<;inil Encumeni Karar omeginin Yatmm ve in~aat MudurlUgune ve Mali Hizmetler
MUdiirlfigiinegonderilmesine15.11.2022tarihii~ Kararverildi.
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