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Kararm Ozeti
Ziraat Bankasmm llimiz Merkez itye Kutlubeytabaklar Koyu

simrlan icerisinde yer alan Bartm Sehirlerarasi Otobus Terminaline ATM cihazi I-_-+ -I-__ -I-__ -l
konulmasi icin, ekli krokilerde g6sterilmekte olan 6 m2 alamn kendilerine
kiralanmasi talebi Iizerine, Idaremizce belirlenecek muhammen bedel iizerinden
kiraya verilmesi hususunun 2886 sayih D.i.K.' nun 51 (g) maddesi ve 5302 Sayih
nOzel ldaresi Kanunun 26. maddesi htiktimleri geregince C.~/08/20 18 pazartesi
gunti saat: 1~.:.15 ..' te, Encumen Toplanti Salonunda ihale edilmesi uygun
gorulmustur.
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KARAR ••
Ziraat Bankasmm Ilimiz Merkez Ilce KutIubeytabaklar Koyu snurlan icerisinde yer alan Bartm

Sehirlerarasi Otobus Terminaline A™ cihazi konulmasi icin, ekli krokilerde gosterilmekte olan 6 m2 alanm
kendilerine kiralanmasi talebi uzerine, Idaremizce belirlenecek muhammen bedel iizerinden kiraya verilmesi
hususunun 2886 sayih D.i.K.' nun 51 (g) maddesi ve 5302 Sayih n Ozel ldaresi Kanunun 26. maddesi hukumleri
geregince ihale edilmesi konusunun g6rti~tilmesi hakkmdaki Il Ozel ldaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mtidtirltigtintin
26.07.2018 tarih ve 9369 sayilt yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Ziraat Bankasi, Ilimiz Merkez ilye KutIubeytabaklar Koyu suurlan icerisinde yer alan Bartm
Sehirlerarasi Otobils Terminaline A™ cihazt konulmasi icin, ekli krokilerde gosterilmekte olan 6 m2 alanm
kendilerine kiralanmasmi talep etmektedir.

2886 sayih D.i.K.' nun 51 (g) maddesi "Kullaruslarinin ozelligi, idarelere yararli olmasi
veya ivediligi nedeniyle kapali veya acik teklif yontemleriyle ihalesi uygun gorulmeyen, Devletin ozel
mulkiyetindeki tastnir ve tasinmaz mallarin kiralanmast, trampast ve miilkiyetin gayri ayni hak tesisi ile
Devletin hiikiim ve tasarrufu altmdaki yerlerin kiralanmasl ve miilkiyetin gayri ayni hak tesisi" ve 5302 sayIll
ilOzel idaresi Kanununun Encfunenin Gorev ve Yetkileri Ba~hkh 26/g maddesi "Ta~mmaz mal satlmma,
trampa edilmesine ve tahsisine ili~kin kararlarz uygulamak, siiresi ii9 YlZzge9memek iizere kiralanmasma
karar vermek. " htiktimleri dogrultusunda yukanda bahsi geyen ta~lnmazm idaremizce belirlenecek muhammen bedel
tizerinden kiraya verilmesi hususunun 2886 saylh D.i.K.' nun 51 (g) maddesi ve 5302 SaYlh it Ozel idaresi
Kanunun 26. maddesi htiktimleri geregince g6rti~tilmesi talep edilmi~ olup,

S6z konusu Ziraat Bankasmm ilimiz Merkez ilye Kutlubeytabaklar K6yii smlrlan iyerisinde yer
alan Bartm ~ehirlerarasl Otobtis Terminaline ATM cihazl konulmasl iyin, ekli krokilerde g6sterilmekte olan 6 m2

alamn kendilerine kiralanmasl talebi tizerine, idaremizce belirlenecek muhammen bedel tizerinden kiraya verilmesi
hususunun, 2886 saYlh D.i.K.' nun 51 (g) maddesi ve 5302 SaYlh il Ozel idaresi Kanunun 26. maddesi htiktimleri
geregince ~6../08/2018 pazartesi gtinti saat: 14...:45..' de, Enctimen ToplantJ Salonunda ihale edilmesi
Enctimenimizce uygun g6rtilmti~ttir.

Geregi iyin Karar 6rneginin imar ve Ken el iyile~tirme Mtidtirltigtine gonderilmesine 30.07.2018

tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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