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2. GUNDEM Encumen Tarihi : 1010112023BARTIN iL OZEL iDARESi
Encumen saati : 10:00Yazt i~leri Miidiiriiigii_
Evrak Miktan 7 AdetSu-a EVRAKIN
KARARNo: EVRAKIN GELDiGi YER

EVRAKIN 6ZETi SONUI;:TARiHi NO'SU
SAYISIn,6ZEL iOARESi

ilimiz Amasra ilcesine bagh Gomu kcyu smrrlan icerisinde bulunan tasmmaz uzerine Berkan GORMEZ tarafmdan Konut amach insaatI (jmar ve Kentsel Iyilestirme 03.01.2023 30506
5 Konut amach insaat yapma talebi uygundur.Mud.) yapma talebinin gorusulmesi.

n, 6ZEL iOARESi
ilimiz Amasra ilcesine bagh Yahyayazicrlar kcyu sunrlan icerisinde bulunan mulkiyeti Hiiseyin C;:ETiNKALE ve Yahyayazicrlar Koyu2 (Imar ve Kentsel Iyilestirme 06.01.2023 30644 Tuzel Kisiligine ait olan tapuda E29a21 b3d pafta 149 ada 2, 3 parsellerde kayrth tasmmazlann tevhid edilerek 2 (iki) kisrna ifrazmm 6 Teknik rapor dogrultusunda tevhit ve ifrazr uygundur.Mud.) gorusulrnesi,

n.6ZEL iOARESi
ilimiz Merkez ilceye baglr Gozpmar koyu srrurlan icerisinde bulunan mulkiyeti Recep PAYAL ve mustereklerine ait alan tapuda E28d20a Id3 (Imar ve Kentsel Iyilestirrne 06.01.2023 30646

7 Teknik rapor dogrultusunda tevhit ve ifrazi uygundur.Mud.) pafta 115 ada 5, 68 parsellerde kayrth tasmmazlann tevhid edilerek 2 (iki) kisrna ifrazmm gorusulmesi.

tr, 6ZEL iOARESi
llimiz Merkez ilceye bagh Asagidere koyu suurlan icerisinde bulunan mulkiyeti Cafer AYDIN'a ait alan tapuda F28b13blb pafta 191 ada I4 (Imar ve Kentsel Iyilestirrne 06.01.2023 30645

8 Teknik rapor dogrultusunda ifrazi uygundur.Mud.) parsel nolu tasmmazm 2 (iki) kisma ifrazmm gorusulmesi.

n. 6ZEL iOARESi
llimiz Merkez ilceye bagh Baytrytlzil koyu suurlan icerisinde bulunan mulkiyeti Cavit GONSEVER ve Ayfer KALAYCI'ya ait olan tapuda5 (imar ve Kentsel iyile~tirme 06.01.2023 30647

9 Tekllik rapor dogrultusunda ifrazl uygundur.Mud.) E28c24b4b pafta 117 ada I parse! nolu ta.mmazm 2 (iki) klsma ifrazmm gorii.iilmesi.

iL 6ZEL iOARESi
iIimiz Merkez ill'eye bagh Balat koyii SmlTlarl il'erisinde bulunan miilkiyeti Maliye Hazinesine ait alan tapuda E29d03c4b pafta 174 ada 26 (imar ve Kentsel iyile~tirme 06.0 l.2023 30699

10 Teknik rapor dogrultusunda ifrazl uygundur.Mud.) parsel nolu ta.mmazm 4 (dort) klsma ifrazmm gorii~iilmesi.

iL 6ZEL iOARESi
iIimiz Merkez ill'esine bagh Cocii koyii slDlrian il'erisinde bulunan miilkiyeti Necmi (:ETiR ve mii~tereklerine ait tapuda E29d08b4a pafta,7 (imar ve Kentsel iyile~tirme 06.0l.2023 30693

II Teknik rapor dogrultusunda ifrazl ve yola terki uygundur.Mud.) 506 ada 7 parsel nalu ta~mmazm 3 (U9)klsma ifraz edilerek, Aile gosterilen klsmmm yo1a terkinin g6rli~iilmesi.

w,\~ ,

Metin (:ETIN
Genel Sekreter V.

DYE~Y¥-;



T.e.
BARTIN n, OZEL iDARESi
yAZI i~LERi MlJDURLUCU

iLENCUMENi

Gelen Evrak Tarihi
Gelen Evrak SaYISI
Karar Tarihi
Karar SaYISI

:03.01.2023
:30506
:10.01.2023
:5

Kararm Ozeti: Ilirniz Amasra ilcesinebagh Gomu kdyu simrlan icerisinde bulunan tapuda 141 ada 61 parse I noda
kayrth 297,17 m2 yuzolcumlu tasmmaz uzerine Berkan GORMEZ tarafmdan konut amacli insaatm yapilmasi
uygundur.

KARAR

Ilimiz Amasra ilcesine bagh Gornu koyii smirlan icerisinde bulunan tapuda 141 ada 61 parse 1noda kayith
297,17 m2 yuzolcumlu tasmmaz uzerine Berkan GORMEZ tarafmdan konut arnach insaatin yapilrnasi hakktndaki
n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel lyilestirrne Mudurlugunun 03.01.2023 tarihli ve 30506 sayih yazist ve Ek'ieri
okunup incelendi.

Ilimiz Amasra ilcesine bagh Gornu koyu smirlan icerisinde bulunan, tapuda 141 ada 61 parsel noda kayrth
297,17 m2 yuzclcumln tasmmaz uzerine, Berkan GORMEZ taraftndan ilgide belirtilen tarih ile Idarerniz
kayitlanna alman dilekcesinde konut amach insaat yapma talebinde bulunulrnustur.

Yapilan inceleme neticesinde, parselin yuzolcumunun 297,17 m2 oldugu gorulmustur, 3194 Sayili imar
Kanununa dayarnlarak crkartilan Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin 5. bolum, 49. maddesi "Parsel buyuklukleri
hakkmdaki hukumlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilrnedikce yapt ve ilave yapi yapilmasma izin
verilemez." , Baymdirhk ve Iskan Bakanhgi'mn 2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesi de "Plansiz Alanlar Imar
Yonetmeliginin 45. maddesinde, koy ve mezralann yerlesik alanlannda ve civannda yapilacak ifraz islernleri ile
olusturulacak buyuklukleri belirlenmistir. Ancak, eskiden olusmus ve herhangi bir ifraz islernine tabi olmarms
parseller ile arulan yonetrnelikte degisiklik yapan 02.09.1999 tarih ve 23804 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak
yururluge giren yonetmelik oncesinde yururlukte bulunan 43.madde htiktimlerine uygun olarak olu~turulmu~ ve
yonetmeligin 49. maddesi htiktimlerinin uygulanmasma imkan bulunmayan, koy yerle~ik alant iryindeki 300 m2
'den ktirytikparsellerde, parselin ~ekli ve konumu gibi ozelliklerde dikkate almmak ve tizerinde yapl yapmaya
mtisait olup olmadlgl il Enctimenince degerlendirilmek suretiyle yapl izni verilmesi uygun gortilmektedir. Soz
konusu alanlann <;:evre Dtizeni Plant kapsammda kalmasl halinde plan kararlanna uygunluk saglanmasl
gerekmektedir." htiktimleri geregince talep edilen ta~mmaza konut amaryh in~aatm yapllmasl il Enctimenimizce
uygun gortilmti~ttir.

Geregi iryin il Enctimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mtidtirltigtine gonderilmesine
10.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

Genel Sekreter V.

UYE~:1AAN
Kci
iidiirti

Adres: KemerkOpruMah. 2No'lu <;evr Yolu 4100 BARTIN
Tel: 0 (378) 2285023 - 27 - Fax: (378)227 638
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr
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T.e.
BARTIN It. 6ZEL iDARESi
YAZI iSLERi MUDURLUGlJ

iLENCUMENi

Gelen Evrak Tarihi
Gelen Evrak SaYISI
Karar Tarihi
Karar SaYISI

:06.01.2023
:30644
:10.01.2023
:6

Kararm Ozeti: Ilimiz Amasra ilcesine bagh Yahyayazicilar koyti suurlan icerisinde bulunan mlilkiyeti Huseyin
<;ETiNKALE ve Yahyayazicilar Koyti Ttizel Kisiligine ait alan tapuda E29a21 b3d pafta 149 ada 2, 3 parsellerde
kayith tasmmazlann tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazr uygundur.

KARAR

Ilimiz Amasra ilcesine bagli Yahyayazicilar koyu simrlan icerisinde bulunan mulkiyeti Hiiseyin
<;ETiNKALE ve Yahyayazicilar Koyu Tiizel Kisiligine ait olan tapuda E29a21 b3d pafta 149 ada 2, 3
parsellerde kayith tasmmazlann tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki il Ozel
Idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 06.01.2023 tarihli ve 30644 sayih yazrsi ve Ek'leri
okunup incelendi.

ilOzel Idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Miidiir V. Ilker SARlKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Amasra ilcesine bagh Yahyayazicilar koyu simrlan icerisinde bulunan
miilkiyeti Hiiseyin <;ETiNKALE ve Yahyayazicilar Koyu Tiizel Kisiligine ait olan tapuda E29a21 b3d
pafta 149 ada 2, 3 parsellerde kayith tasmmazlann tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazi icin Harita
Miihendisi Hiiseyin U<;KUN tarafmdan hazirlanan tevhid-ifraz dosyasmda yapilan incelemeler
neticesinde:

1- 149 ada 2 parsel nolu tasmmazin yuzolctlmunun 1814,77 m" ve miilkiyetinin Hiiseyin
<;ETiNKALE' ye, 149 ada 3 parsel nolu tasmmazin yuzolcumunun 200,31 m" ve miilkiyetinin
Yahyayazicilar Koyu Tiizel Kisiligine ait oldugu;

2- S6z konusu 149 ada 2, 3 parsel nolu tasinmazlann, Yahyayazicilar Koyti K6y Yerlesik Alam
icerisinde kaldigi;

3- Tevhid islemi, 3194 sayih Imar Kanununa dayamlarak cikartilan Plansiz Alanlar Imar
Yonetrneliginin 62. maddesi son (Ek: 30.6.2001- 24448 s. RG) fikrasmda "Tevhid islemlerinde 5000m2

asgari biiyiikliik sarti aranmaz" hiikmii geregince uygun oldugu,

Tevhid islemi sonucunda; a parseli, ifrazda b ve c parselleri olustugu gorulmustttr.

Tasmmazlann tevhid ve 2 (iki) kisma ifrazmm yapllmasl talep edilmi~ olup tevhid ve ifraz ile ilgili
ilOzel idaresi imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigii'niin teknik elemanlan tarafmdan tevhid ve 2 (iki)
kIsma i~leminin yapllmasmda sakmca olmadlgl, yasal mevzuata uygun oldugu belirlenmi~ ve tanzim
edilen Teknik Rapor Ek'te sunulmu~tur.

Adres: KemerkOpruMah. 2No'lu c;~o BARTIN~
Tel: 0 (378) 228 5023 - 27 - Fax: (378)2276638
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr



T.e.
BARTIN n. 6zEL iDARESi
YAZI i~LERi MUDURLU(;U

iLENCUMENi

Bahse konu Ilimiz Amasra ilcesine bagh Yahyayazicilar koyu simrlan icerisinde bulunan,
mulkiyeti Huseyin <;ETiNKALE ve Yahyayazicilar Koyii Tuzel Kisiligine ait olan, tapuda E29a21 b3d
pafta 149 ada 2,3 parsellerde kayith tasinmazlann 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede
yayimlanarak yururluge giren Plansiz Alanlar Imar Yonetmeligi'riin "Belediye ve Mucavir Alan
Simrlan Dismda plam bulunmayan Koy ve Mezralann Yerlesik Alamnda Uygulanacak Esaslar" bashkli
besinci bolumunun 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama
haritasmda bulunan ve kamu eline gecmis bir yola cephesinin bulunmasi sarttir, Parselden terk sureti ile
yol olusturulamaz, Cikmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. Ifraz suretiyle cikmaz sokak
olusturulamaz " 45. maddesinde "ifraz islemlerinde parsel genislikleri 15.00 m'den parsel derinlikleri
20,00 m den az olamaz, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapilamaz " hukmu
geregince tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazi uygundur.

Geregi icin n Encumeni Karar orneginin Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugune
gonderilmesine 10.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

Genel Sekreter V.

DYErj~AN A. ~.DYE 1. _
B~~~_g~AK
J

Adres: KemerkopruMah. 2No'lu (eyre Yolu 100BARTIN
Tel: 0 (378) 2285023 - 27 - Fax: (378)2276638
Web adresi:: www.bartinozelidar~.gov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr
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T.e.
BARTIN n,6ZEL iDARESi
YAZI iSLERi MiiDURLiiGU

iLENCUMENi

Gelen Evrak Tarihi
Gelen Evrak SaYISI
Karar Tarihi
Karar SaYISI

:06.01.2023
:30646
:10.01.2023
:7

Kararm Ozeti: Ilimiz Merkez ilceye bagli Gozpmar koyti snurlan icerisinde bulunan miilkiyeti Recep PAYAL ve
rnustereklerinc ait olan tapuda E28d20ald pafta 115 ada 5,68 parsellerde kayith tasinmazlann tevhid edilerek 2 (iki)
kisma ifrazt uygundur.

KARAR

Ilimiz Merkez ilceye bagli Gozpmar koyu sirurlan icerisinde bulunan millkiyeti Recep PAYAL ve
mustereklerine ait olan tapuda E28d20a1d pafta 115 ada 5, 68 parsellerde kayith tasinmazlann tevhid
edilerek 2 (iki) kisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki il Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme
Mudurlugunttn 06.01.2023 tarihli ve 30646 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

il Ozel Idaresi lmar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez ilceye bagh Gozpmar koyu simrlan icerisinde bulunan millkiyeti
Recep PAYAL ve mustereklerine ait olan tapuda E28d20a1 d pafta 115 ada 5, 68 parsellerde kayith
tasmmazlann tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi S. Gunhan FIRINeI tarafmdan
hazirlanan tevhid-ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- 115 ada 5 parsel nolu tasmmazin yuzolcumunun 2037,24 m-, 115 ada 68 parsel nolu tasmmazm
yuzolcumunun 3479,28 rn" ve millkiyetlerinin Recep PAYAL ve mustereklerine ait oldugu;

2- Soz konusu 115 ada 5, 68 parsel nolu tasmmazlann, Gozpmar Koyu Koy Yerlesik Alam
icerisinde kaldigi;

3- Tevhid islemi, 3194 sayih Imar Kanununa dayamlarak cikartilan Plansiz Alanlar Imar
Yonetmeliginin 62. maddesi son (Ek: 30.6.2001 - 24448 s.KG) fikrasmda "Tevhid islemlerinde 5000m2
asgari buyukluk sarti aranmaz" hukmu geregince uygun oldugu,

Tevhid islemi sonucunda; a parseli, ifrazda b ve c parselleri olustugu gorulmustur.

Tasmmazlann tevhid ve 2 (iki) kisma ifrazmm yapilmasi talep edilmis olup tevhid ve ifraz ile ilgili
ll Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mtidtirltigti'ntin teknik elemanlan tarafmdan tevhid ve 2 (iki)
kIsma i~leminin yapIlmasmda sakmca olmadlgl, yasal mevzuata uygun oldugu belirlenmi~ ve tanzim
edilen Teknik Rapor Ek'te sunulmu~tur.

Adres: Kemerkopru Mah. 2No'lu <;:evre Yolu 74101'~IN
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227663
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr



T.e.
BARTIN n.QZEL iDARESi
YAZI iSLERi MUDURLO(;O

iLENCUMENi

Bahse konu Ilimiz Merkez ilceye bagh Gozpmar koyu smirlan icerisinde bulunan mulkiyeti Recep
PAYAL ve mtlstereklerine ait olan tapuda E28d20ald pafta 115 ada 5, 68 parsellerde kayrth
tasmmazlann 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz
Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mtlcavir Alan Simrlan Dismda plam bulunmayan Koy ve
Mezralann Yerlesik Alanmda Uygulanacak Esaslar" bashkh besinci bolumunun 44.maddesinde " ifraz
suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline gecmis
bir yola cephesinin bulunmasi sarttrr. Parselden terk sureti ile yol olusturulamaz. Cikmaz sokaklara
cephesi olan parseller ifraz edilemez. Ifraz suretiyle cikmaz sokak olusturulamaz " 45. maddesinde
"ifraz islernlerinde parsel genislikleri 15.00 rn'den parsel derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz
suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapilamaz " hukmu geregince tevhid edilerek 2 (iki)
kisma ifrazi uygundur.

Geregi icin u Encumeni Karar orneginin Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugune
gonderilmesine 10.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

Metin <;:ETiN
Genel Sekreter V.

A. __;~~/~
B~CAK
.J

Adres: KernerkopruMah. 2No'lu Cevre Yolu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 2285023 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr



T.e.
BARTIN n.OZEL iDARESi
YAZI i~LERi MUDURLUCU

iLENCUMENi

Gelen Evrak Tarihi :06.01.2023
Gelen Evrak Sayrsi :30645
Karar Tarihi :10.01.2023
Karar Sayisi :8

Kararm Ozeti: Ilirniz Merkez ilceyebaghAsagidere koyt; smrrlan icerisinde bulunan miilkiyeti Cafer AYDIN'a
ait olan tapuda F28bl3blb pafta 191 ada I parsel nolu tasinmazm 2 (iki) kisma ifrazr uygundur.

KARAR

ilimiz Merkez ilceye bagh Asagidere koyii simrlan icerisinde bulunan miilkiyeti Cafer AYDIN'a
ait olan tapuda F28b13blb pafta 191 ada 1 parsel nolu tasmmazm 2 (iki) kisma ifrazmm yapilmast
hakkmdaki nOzel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirrne Mudttrlugunun 06.01.2023 tarihli ve 30645 sayih
yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

n Ozel idaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudur V. ilker SARlKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez ilceye bagli Asagidere koyu simrlan icerisinde bulunan miilkiyeti
Cafer AYDIN' a ait olan tapuda F28b13bl b pafta 191 ada 1 parsel nolu tasinmazm 2 (iki) kisma ifrazi
icin Harita Muhendisi Sinan ALP tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan incelemeler
neticesinde:

1- F28b13blb pafta 191 ada 1 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 2790,07 m2 ve miilkiyetinin
Cafer AYDIN' a ait oldugu,

2- Soz konusu F28b 13b1b pafta 191 ada 1 parsel nolu tasmmazin koy yerlesik alam icerisinde
kaldigi tespit edilmistir.

Tasmmazm 2 (iki) kisma ifrazmm yapilmasi talep edilmis olup ifraz ile ilgili nOzel idaresi Imar
ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugu'nun teknik elemanlan tarafmdan ifraz isleminin yapilmasmda sakmca
olmadigi, yasal mevzuata uygun oldugu belirlenmis ve tanzim edilen teknik rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu Ilimiz Merkez ilceye bagh Asagidere koyu suurlan icerisinde bulunan miilkiyeti
Cafer AYDIN' a ait olan tapuda F28b13bl b pafta 191 ada 1 parsel nolu tasmmazm 02.11.1985 tarih ve
18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururliige giren Plansiz Alanlar Imar Yonetmeligi'nin
"Belediye ve Mucavir Alan Sirurlan Disinda plam bulunmayan Koy ve Mezralarm Yerlesik Alanmda
Uygulanacak Esaslar" bashkh besinci bolumunun 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde edilecek
parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline geymi~ 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 yapIlamaz " hukmu geregince 2 (iki) kIsma ifrazl teknik rapor dogruItusunda il
Encumenimizce uygun g6riilmu~ttir.

Geregi iyin il Encumeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mudurlugune
gonderilmesine 10.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

~
Genel Sekreter V.

DYE

Atn~AN

oj ..
UY

I DY~
~~CAK

Adres: Kemerkopru Mah. 2No'lu <;:evreYol
Tel: 0 (378) 2285023 - 27 - Fax: (378)22
Web adresi::.www.bartinozelidare.gov.lr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.lr
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T.e.
BARTIN n, OZEL iDARESi
yAZI i~LERj MUDURLU(;U

iLENCUMENi

Gelen Evrak Tarihi
Gelen Evrak SaYISI
Karar Tarihi
Karar Sayisr

:06.01.2023
:30647
:10.01.2023
:9

Kararm Ozeti: llimiz Merkez ilceye bagh Bayiryuzti koyil simrlan icerisinde bulunan miilkiyeti Cavit
GDNSEVER ve Ayfer KALA YCI'ya ait olan tapuda E28c24b4b pafta 117 ada 1parse! nolu tasmmazm 2 (iki) kisma
ifrazi uygundur.

KARAR

ilimiz Merkez ilceye bagh Bayiryuzu koyu simrlan icerisinde bulunan mtilkiyeti Cavit
GUNSEVER ve Ayfer KALA YCI'ya ait olan tapuda E28c24b4b pafta 117 ada 1 parsel nolu tasmmazm
2 (ikijkisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki il Ozel Idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun
06.01.2023 tarihli ve 30647 sayili yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Il Ozel Idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme Mudur V. ilker SARIKA YAve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez ilceye bagli Bayiryuzu koytl simrlan icerisinde bulunan mtilkiyeti
Cavit GUNSEVER ve Ayfer KALA YCI'ya ait olan tapuda E28c24b4b pafta 117 ada 1 parsel nolu
tasmmazin 2 (iki) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi S. Gunhan FIRINCI tarafindan hazirlanan ifraz
dosyasinda yapilan incelemeler neticesinde:

1- E28c24b4b pafta 117 ada 1 parsel nolu tasmmazin yuzolcumunun 8568,73 m2 ve mtilkiyetinin
Cavit GUNSEVER ve Ayfer KALA YCI' ya ait oldugu,

2- Soz konusu E28c24b4b pafta 117 ada 1 parsel nolu tasmmazm koy yerlesik alam icerisinde
kaldigi tespit edilmistir.

Tasmmazm 2 (iki) kisma ifrazmm yapilmasi talep edilmis olup ifraz ile ilgili nOzel idaresi imar
ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugu'nun teknik elemanlan tarafindan ifraz isleminin yapilmasmda sakinca
olmadigi, yasal mevzuata uygun oldugu belirlenmis ve tanzim edilen teknik rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu ilimiz Merkez llceye bagh Bayiryuzu koyu suurlan icerisinde bulunan, mtilkiyeti
Cavit GUNSEVER ve Ayfer KALA YCI' ya ait olan, tapuda E28c24b4b pafta 117 ada 1 parsel nolu
tasmmazm 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz
Alanlar Imar Yonetrneligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan Smirlan Dismda plam bulunmayan Koy ve
Mezralann Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci bollimlinlin 44.maddesinde " ifraz
suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda 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 9lkmaz 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 yapIlamaz " hlikmli geregince 2 (iki) kIsma ifrazl teknik
rapor dogrultusunda il Enclimenimizce uygun gortilmli~tlir.

Geregi i9in il Enclimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mlidlirltigline
gonderilmesine 10.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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Gelen Evrak Tarihi :06.01.2023
Gelen Evrak Sayisr :30699
Karar Tarihi :10.01.2023
Karar Sayisi :10

Kararm Ozeti: Ilimiz Merkez ilceyebagli Balat koyii smirlan icerisinde bulunan miilkiyeti Maliye Hazinesine ait
olan tapuda E29d03c4b pafta 174 ada 2 parsel nolu tasmmazm 4 (dart) kisma ifrazi uygundur.

KARAR

ilimiz Ilimiz Merkez ilceye bagli Balat koyu smirlan icerisinde bulunan miilkiyeti Maliye
Hazinesine ait olan tapuda E29d03c4b pafta 174 ada 2 parsel nolu tasmmazm 4 (dart) kisma ifrazmm
yapilmasi hakkindaki il Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudtirlugunun 06.01.2023 tarihli ve
30699 sayili yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

n Ozel Idaresi personeli lmar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. ilker SARIKA YA ve Harita
Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafindan, llimiz Merkez ilceye bagh Balat kdyu simrlan icerisinde bulunan
miilkiyeti Maliye Hazinesine ait olan tapuda E29d03c4b pafta 174 ada 2 parsel nolu tasmmazm 4 (dart)
kisma ifrazi icin Harita Mtihendisi Sercan iPEK tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan
incelemeler neticesinde:

l-E29d03c4b pafta 174 ada 2 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 18641,60 m2 ve miilkiyetinin
Maliye Hazinesine ait oldugu,

2- Soz konusu E29d03c4b pafta 174 ada 2 parsel nolu tasmmazm ifrazi sonucunda olusan b, d
kisimlannm kay yerlesik alam icerisinde, a, c ile gosterilen kisimlann kay yerlesik alam dismda kaldigi;

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

Adres: KemerkopruMah. 2No'lu <;:evreYOlU~7BARTlNd--
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 3
Web adresi:: www.bartinozeJidare.gov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr

Tasmmazm 4 (dart) kisma ifrazmm yapilmasi talep edilmis olup, ifraz ile ilgili n Ozel Idaresi
Imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigii'niin teknik 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 il<;eyebagh Balat kayii slmrlan i<;erisinde bulunan, miilkiyeti Maliye
Hazinesine ait olan, tapuda E29d03c4b pafta 174 ada 2 parsel nolu ta~mmazm, 02.11.1985 tarih ve
18916 saYlh Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige giren Planslz Alanlar imar Yanetmeligi'nin
"Belediye ve Miicavir Alan Smulan Dl~mda planl 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 ge<;mi~bir yola cephesinin
bulunmasl ~arttu. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <::lkmaz sokaklara cephesi olan parseller
ifraz edilemez. ifraz suretiyle <;lkmaz 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 yapIlamaz " hiikmii ve 6495 SayIll Bazl Kanun ve Kanun Hiikmiinde Karamamelerde
Degi~iklik YapIlmasma Dair Kanunla, 3194 SayIlI imar Kanununun Ba~hglyla birlikte degi~tirilen 27.
maddesi "Kay yerle~ik alam slmrlan i<;erisinde 03.07.2005 tarihli ve 5403 SayIll Toprak Koruma ve
Arazi Kullamml Kanunu hiikiimleri uygulanmaz. Kay yerle~ik alam smulannm parselleri balmesi
durumunda yerle~ik alan smm 5403 sayIll Kanun Hiikiimlerine tabi olmakslzm ifraz hatt! olarak kabul
edilir." hiikmii geregince 4 (dart) kIsma ifraZl il Enciimenimizce uygun gariilmii~tiir.
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Geregi icin n Encumeni Karar orneginin Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugune
gonderilmesine 10.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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iLENCUMENi

Gelen Evrak Tarihi :06.01.2023
Gelen Evrak Sayrsi :30693
Karar Tarihi :10.01.2023
Karar Sayisr :11

Kararm Ozen: Ilimiz Merkez ilcesinebagh Cocu koyu suurlan icerisinde bulunan mulkiyeti Necmi <;ETiR ve
mustereklerine ait tapuda E29d08b4a pafia, 506 ada 7 parse 1 nolu tasmmazin 3 (tic) kisma ifraz edilerek, Aile
gosterilen kisrrumn yola terki uygundur.

KARAR

Ilirniz Merkez ilcesine bagh Cocii koyu smirlan icerisinde bulunan mlilkiyeti Necmi <;ETiR ve
mustereklerine ait tapuda E29d08b4a pafia, 506 ada 7 parsei nolu tasinmazm 3 (uc) kisma ifraz edilerek, Aile
gosterilen kismmm yola terkinin yapilmasi hakkmdaki il Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirrne
Mudurlugunttn 06.01.2023 tarihli ve 30693 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

HOzel Idaresi lmar ve Kentsel lyilestirme Mildiir V. Ilker SARlKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan; Ilimiz Merkez ilcesine baglr Cocu koyii smirlan icerisinde bulunan mlilkiyeti Necmi <;ETiR
ve mttstereklerine ait tapuda E29d08b4a pafia, 506 ada 7 parse 1nolu tasmmazm 3 (lie) kisma ifraz edilerek, Aile
gosterilen kismmm yola terkine iliskin Harita Milhendisi S. Gunhan FIRINCI tarafindan hazirlanan dosyada yapilan
incelenmeler neticesinde;

I. Tapuda E29d08b4a pafia, 506 ada 7 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 6065,19 m2 ve mulkiyetinin
Necmi <;ETiR ve mustereklerine ait oldugu,

2. Vola terk edilmesi talep edilen Aile gosterilen kismtn 06.10.2015 tarih ve 70 sayih nGenel Mec1isi karan
ile yururluge giren 111000 olcekli Uygulama Imar Planmda yol olarak aynldigi, ifraz islemi sonucunda
olusan aile gosterilen kisrrun tanm alam, b, c ile gosterilen kisimlann ise konut alaru olarak aynldrgi,

3. Tasmmazm batismda yer alan 506 ada 8 nolu parsel iizerinde 28 envanter nolu tescilli yapr bulundugu,
4. Bartm n Encumeninin 08.11.2022 tarihli ve 311 sayih karanna istinaden, n Ozel Idaresi imar ve Kentsel

iyile~tirme MlidlirlUgiiniin 24.11.2022 tarihli ve 28893 saylh yazlsl ile Karablik Kiiltiir Varhklanm Koruma
Bolge Kurulu MiidiirlUgline 506 ada 7 parsel nolu ta~mmazm ekli folyede gosterildigi ~ekilde 3 (iiy) klsma
ifraz edilerek, Aile gosterilen klsmmm yola terkinin uygun oiup olmadlgl sorulmu~, Karablik Kliltiir
Varhklanm Koruma Boige Kurulu MiidiirlUglinlin 21.12.2022 tarih ve 7914 sayill karan ile ifraz ve yola terk
i~leminin yapt!masmda sakmca bulunmadlgmm belirtildigi,

3 klsma ifraz i~lemi sonucunda a, b ve c parseli olu~tugu,

Yola Terk i~lemi sonucunda Aile gosterilen alanm yola terk edildigi gorlilmli~tiir.

Ta~mmazm 3 (liy) klsma ifraz edilerek Aile gosterilen klsmmm yola terki i~leminin yapt!masl talep edilmi~
olup il Ozel idaresi imar ve Kentsel iyile~tirme MiidlirlUgiinlin teknik elemanlan tarafllldan talep edilen i~leminin
yapllmasmda sakmca olmadlgl, yasal mevzuata uygun oldugu belirienmi~ ve tanzim edilen teknik rapor Ek'te
sunulmu~tur.

ilimiz Merkez ilyeye bagh Cocii koyli sl111rian iyerisinde bulunan, mlilkiyeti Necmi <;ETiR ve
mii~tereklerine ait, tapuda E29d08b4a pafta, 506 ada 7 parsei nolu ta~mmazm, 3194 saYlh imar Kanunu'nun ifraz ve
Tevhit i~leri ba~hkh 15. Maddesi "10112/2003 tarihli ve 5018 saYlh Kamu Mall Yonetimi ve Kontrol Kanununda
belirtilen merkezi yonetim kapsammdaki kamu idarelerinin yetkisi iyindeki kamu yatmmlannda veya kamu
miilkiyetine ait alanlarda, parselasyon planmm tatbiki mlimklin olmayan meskun alanlar ile koruma amayh imar plal11
bulunan alanlarda ve biiyiik bir klsml uygulama imar planma uygun ~ekilde olu~an imar adalanmn geri kalan
klslmlannda bu madden in birinci ve ikinci flkralarmda yer alan hliklimlerde belirtilen ~artlar aranmaz" hiikmli ve
Arazi Ve Arsa Dlizenlemeleri Hakkmda Yonetmelik'in ifraz ve Tevhit i~leri ba~hkh 7. Maddesi "(1) imar plam
bulunan alanlarda imar Kanununun 15 inci ve 16 nCI maddelerine gore ifraz ve tevhit i~lemleri, ikinci flkradaki
istisnalar dl~mda ancak parselasyon piam tescil edilmi~ alanlarda parsel maliklerinin tlimiinlin muvafakati ile
uygulama imar planlanna uygun 0 rak yapllabilir. y..
Adres: Kemerkopru Mah. 2No'lu C;evreYol 7 0 BARTIN . )fJ
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(2) istisnalar sunlardir:
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tr.ENCUMENi

b) Diizenleme alanmm biiyiik bir ktsrru yapilasrms olsa dahi, oncelikle parselasyon planmm yapilmasi
esas olmakla birlikte, zemindeki fiili durumdan dolayi imar Kanununun 18 inci maddesinin uygu1anmasmm teknik
olarak miimkiin olmadigi durum1ar.

9) Biiyiik bir kisnu uygulama imar planma uygun sekilde olusan imar adalannm geri kalan kisimlan.

Hukumleri dogrultusunda; tasmmazm bulundugu imar adasmdaki parseller, imar adalanna gore olusmus
olmasi nedeniyle, 18. Madde uygulamasi yapilamayacagi anlasildigmdan, 3 (uc) kisma ifrazi ve Aile gosterilen
kismm yola terki n Enciimenimizce uygun gorulmustur,

Geregi icin n Enciimeni Karar orneginin Irnar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugune gonderilmesine
10.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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