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

iLENCUMENi
Kararm Ozeti:

K
AIlirniz Merkez ilge Kutlubeytabaklar Koyu smirlan R

icerisinde yer alan miilkiyeti idaremize ait Bartin Sehirlerarasr Otobtis A
Terminalinde kira suresi sona eren A-IO nolu acentenin 2 yrlhgma R

r----r-------; ~--_,kiralanmasi isinin, idaremizce belirlenen Ayhk 4.292,55 TL. Muhammen G E
Bedel iizerinden 2886 sayih DJ.K.'in 5I(a) maddesi ve 5302 sayih II Ozel E V
Idaresi Kanununun 26/g maddesi hukumleri geregince Ayhk 5.000,00 L R

E Ar-----~~~------~TL.'ye KAMiL KO<; TURiZM'e ihale edilmesi uygundur. N K Dairesi: ll Ozel Idaresi

22.06.2021 156

Tarihi Sayisi Eki

07.06.2021 6120

KARAR

08.06.2021 Tarih ve 140 sayih n Enciimeni Kararma gore, 2886 sayih D.i.K.'in 51Ca)maddesi ve 5302
sayih il Ozel Idaresi Kanununun 26/g maddesi geregince Pazarhk Usuliiyle idaremizce belirlenen Ayhk 4.292,55 TL.
Muhammen Bedel iizerinden; ilimiz Merkez ilye Kutlubeytabaklar Koyii simrlan icerisinde yer alan miilkiyeti idaremize
ait Bartin ~ehirlerarasI Otobiis Terminalinde kira silresi sona eren A-I 0 nolu acentenin 2 yilhgma kiralanmasI ihalesi
icin Komisyonumuz bugiin saat 14:00'da toplandi.

ilimiz Merkez ilye Kutlubeytabaklar Koyii srmrlan icerisinde yer alan miilkiyeti idaremize ait Bartm
Sehirlerarasi Otobiis Terminalinde kira siiresi sona eren A-I0 nolu acentenin 2 yilhgina kiralama i§i ihalesine I adet
isteklinin kanldigi, ihaleye katilma dosyasim Komisyonumuza sundug I ve yapilan incelemelerde ihaleye katIlmasmda
engel herhangi bir evrak eksikliginin olmadIgI goriilmii§tiir. 2886 saytil D.i.K.'in SICa) maddesi ve 5302 sayih il Ozel
Idaresi Kanununun 26/g maddesi hukumleri geregince Pazarhk Usulu ile fiyat artirma i§IemIerine geyiImi§ oIup, Pazarhk
UsuIde Artirma Tutanagma kaydi yapiiarak imza altma almnustir.

Soz konusu; ilimiz Merkez ilge Kutlubeytabaklar Koyii smirlan icerisinde yer alan rniilkiyeti
idaremize ait Bartin ~ehirlerarasl Otobiis Tenninalinde kira sUresi sona eren A-lO nolu acentenin 2 ydhgma
kiralanrnasl i~inin, idaremizce belirlenen Ayhk 4.292,55 TL. Muhammen Bedel iizerinden, 2886 saydl
D.l.K.'in 5I(a) maddesi ve 5302 sayIll1! Ozelldaresi Kanununun 26/g maddesi hiikiimleri geregince Ayhk
5.000,00 TL.'ye KAMiL KO<; TURiZM'e ihaIe edilmesi iI Enciimenimizce uygun goriilmii§tiir.

Geregi iyin iI Enciimeni Karar omeginin i§IetIne ve i§tirakIer Miidiirliigiine gonderiImesine 22.06.2021tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi. ~ n~ _
Meti~

GeneI Sekreter V.

gince ONA YLANDI.

Sinan G
Vafi

Adres: KemerkOpruMah. 2No'lu <;evreYolu 74100 SARTIN
Tel: 0 (378) 2285023 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: encumen@bartinozelidare.gov.tr



T.e.
BARTIN n, OZEL tDARESi
YAZI t~LERt MODORLUGU n.ENCUMENi

Kararm Ozeti :
K
AMiilkiyeti Idaremize ait olan Ilimiz Merkez ilye R

Giizelcehisar Koyu sahilindeki we kabinleri ve dusmatiklerin 2 yilhgina A
kiralanmasi isinin, idaremizce belirlenen Ayhk 1.729,25 TL. MUh~ent--R_+- +-__ -t-_~
Bedel iizerinden 2886 sayih DJ.K.'in 5ICa) maddesi ve 5302 sayih II Ozel G E
Idaresi Kanununun 26/g maddesi hiikiimleri geregince Ayhk 2.550,00 E V
TL.'ye DURSUN KARAMAZAK'a ihale edilmesi uygundur. L R

EAI"---~"'":;--:-"""'_-"-1
Dairesi: II Ozel IdaresiNK

Tarihi Sayrsi Eki

22.06.2021 157

07.06.2021 6117

KARAR

08.06.2021 Tarih ve 141 saytil nEnclimeni Karanna gore, 2886 saytil D.i.K.'in SICa)maddesi ve 5302
sayih il Ozel Idaresi Kanununun 26/g maddesi geregince Pazarhk Usulilyle Idaremizce belirlenen Ayhk 1.729,25 TL.
Muhammen Bedel lizerinden; Mtilkiyeti idaremize ait olan Ilimiz Merkez ils:e Glizelcehisar Koyli sahilindeki we
kabinleri ve dusmatiklenn 2 yilhgma kiralanmasi ihaIesi icin Komisyonumuz bugun saat 14:IO'da toplandi.

Mtllkiyeri Idaremize ait olan Ilimiz Merkez ils:e Guzelcehisar Koyu sahilindeki we kabinleri ve
dusmatiklerir, 2 yilhgina kiralama i~i ihalesine 1 adet isteklinin katildrgr, ihaleye kattlma dosyasmi Komisyonumuza
sunduguve yapilan incelemelerde ihaleye katilmasmda engel herhangi bir evrak eksikliginin olmadigi gorlilmli~tlir.2886
sayrh D.i.K.'in SICa)maddesi ve 5302 sayih il Ozel Idaresi Kanununun 26/g maddesi hliklimleri geregince Pazarhk
Usulu He fiyat artirma islemlerine gecilmis olup, Pazarhk Usulde ArtJrma Tutanagma kayitlan yaprlarak imza altmaalmrnrsnr,

Soz konusu; Miilkiyeti Idaremize ait olan llimiz Merkez Ilce Giizelcehisar Koyu sahilindeki we
kabinleri ve du~matiklerin 2 yilligma kiralanmasr isinin, idaremizce belirlenen Ayhk 1.729,25 TL. TL.
Muhammen Bedel iizerinden 2886 sayih DJ.K.'in 5ICa) maddesi ve 5302 sayih Il Ozel idaresi Kanununun
26/g maddesi hiikiimleri geregince Ayhk 2.550,00 TL.'ye DURSUN KARAMAZAK'a ihale edilmesi ilEnclimenimizceuygun gorlilmli~tlir.

Geregi is:inil Enclimeni Karar omeginin i~letme ve i~tirakler Mlidlirltiglinegonderilmesine 22.06.2021
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi. ..0J__

~\
Genel SekreterV.

_,-,1, ~.:~~'.11 ._
B~.n_K

Adres: KemerkOpruMah. 2No'lu Cevre Yolu 74100BARTIN
Tel: 0 (378)2285023 - 27 - Fax:(378)2276638
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: encumen@bartinozelidare.gov.tr



T.e.
BARTIN n, ()ZEL iDARESi
YAZI i1>LERiMUDURLUCU n, ENCUMENi

Kararm Ozeti: K
AMiilkiyeti ldaremize ait olan Ilimiz Amasra Ilcesi Cakraz R

Koyu sahilindeki we kabinleri ve dusmatiklerin 2 yilhgma kiralanmasi A
isinin, ldaremizce belirlenen Ayhk 730,75 TL. M~h~1llH~n Bedel iizerindenl-R_+- -+-__ -+-_-;
2886 sayihD.i.K.'in 5ICa) maddesi ve 5302 sayih II Ozel Idaresi Kanununun G E
26/g maddesi hukumleri geregince Ayhk 750,00 TL.'ye DURSUN E V
KARAMAZAK'a ihale edilmesi uygundur. L R

EAI-----~---:--......----1
Dairesi: nOzel IdaresiNK

Tarihi Sayisr Eki

22.06.2021 158

07.06.2021 6118

KARAR

08.06.2021 Tarih ve 142 sayih n Encilmeni Karanna gore, 2886 sayih D.i.K.'in 51(a) maddesi ve 5302
sayih n Ozel Idaresi Kanununun 26/g maddesi geregince Pazarhk Usultiyle ldarernizce belirlenen Ayhk 730,75 TL.
Muhammen Bedel uzerinden; Miilkiyeti Idarernize ait olan ilimiz Amasra llcesi Cakraz Koyu sahilindeki we
kabinleri ve dusmatiklerin 2 yilhgma kiralanmasi ihalesi icin Komisyonumuz buglin saat 14:20'de toplandi,

Miilkiyeti ldaremize ait olan Ilimiz Amasra ilyesi Cakraz Koyu sahilindeki we kabinleri ve
dusrnatiklerin 2 yilhgma kiralama isi ihalesine 1 adet isteklinin katrldigi, ihaleye kattlma dosyasuu Komisyonumuza
sunduguve yapilan incelemelerde ihaleye katilmasmda engel herhangi bir evrak eksikliginin olmadigr gorulmustur, 2886
sayih D.i.K.'in 51(a) maddesi ve 5302 sayih n Ozel Idaresi Kanununun 26/g maddesi hilktlmleri geregince Pazarhk
Usulu ile fiyat artirrna islemlerine gecilmis olup, Pazarhk Usulde Artirma Tutanagina kaydi yaptlarak imza altma
almmrsnr.

Soz konusu; Miilkiyeti idaremize ait olan Ilimiz Amasra Ilcesi Cakraz Koyu sahilindeki we
kabinleri ve dusmatiklerin 2 yilhgma kiralanmasi isinin, Idaremizce belirlenen Ayhk 730,75 TL.
Muhammen Bedel iizerinden 2886 sayrh D.i.K.'in 5ICa) maddesi ve 5302 sayih ll Ozel Idaresi Kanununun
26/g maddesi hukumleri geregince Ayhk 750,00 TL.'ye DURSUN KARAMAZAK'a ihale edilmesi n
Encilmenimizceuygun gortllmllsttir.

Geregi ic;:inil Enclimeni Karar omeginin i~letme ve i~tirakler Mlidlirlliglinegonderilmesine 22.06.2021
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi. ~

~ .-.
Metin <;ETIN

Genel Sekreter V.

2886 SayIlIKanunun 31. Mad si eregince ONAYLANDI.
... .1... 20

Adres: KemerkOpruMoo. 2No'lu C;:evreYolu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 228 50 23 • 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.baninozelidare.gov.tr
Mail adresi:: encumen@baninozelidare.gov.tr



T.e.
BARTIN iL ()ZEL iDARESi
YAZI j~LERi MUDURLUCU

iLENCDMENi
Kararm Ozeti K Tarihi Sayrsi Eki

A
R
A 22.06.2021 159
R

GE
EV 16.06.2021 6527
LR
EA
NK Dairesi: nOzel Idaresi

llirniz Kurucasile Ilcesine bagh Hisar Koyti smirlan
icerisinde bulunan Tekkeonu Deresi'nde Devlet Su lsleri tarafindan yapilmakta
olan taskm duvarlan ve dere islah cahsmasi nedeniyle, insaat sahasinda kalan ve 1----+----+----+----1
miilkiyeti hazineye ait olan tapuda 117 ada 1 parsele kayitli tasmmazin iizerindeki
yapilann metruk durumda olduklan ve yikrlma tehlikesinin bulunmasi nede~iyl:
yapmm 39. madde uyarinca islem yapilmasr, aynca Devlet Su ~~ler~
Mudurlugunttn calisma sahasi icerisinde kaldigmdan Devlet Su Isleri
Mudurlugunce yrknrnmn yaprlmasi uygun gortllmusttlr,

KARAR ••
Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Hisar Koytl sirnrlarr icerisinde bulunan Tekkeonu Deresi'nde Devlet

Su i~leri tarafindan yapilmakta olan taskm duvarlan ve dere islah cahsmasi nedeniyle, insaat sahasmda kalan ve
miilkiyeti hazineye ait olan tapuda 117 ada 1 parse Ie kayith tasmmazm iizerindeki yaprlann metruk durumda olduklan
ve yikilma tehIikesinin bulunmasi ile ilgili, nOzel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 16.06.2021 tarih
ve 6527 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Hisar Koyu smrrlan icerisinde bulunan Tekkeonu Deresi'nde
Devlet Su i~leri tarafindan yapilmakta olan taskm duvarlan ve dere islah calrsmasi nedeniyle, insaat sahasinda kalan
ve miilkiyeti hazineye ait olan tapuda 117 ada 1 parsele kayith tasmmazm iizerindeki yapilann metruk
durumda olduklan ve yiktmlannm yapllmasl gerektigi bildirilmektedir.

3194 SaYlh imar Kanununun Ylkllacak Derecede Tehlikeli Yaptlar ba~hkh 39. maddesi «Genel
giivenlik ve asayi§ bakImmdan tehlike arz ettigi valilik~e tespit edilen metruk yapdar ile bir kIsml veya
tamammm YlkIlacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen yapdarm
sahiplerinin adrese dayah niifus kayJt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi i~in
belediye veya valilik~e ii~ giin i~inde tebligat yaplhr. Yapi sahibine bu §ekilde tebligat yapdamamasl halinde
bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasmda 30 giin siire ile ilan edilir ve tebligat varakasl teblig
yerine kaim olmak iizere tehlikeli yaplya aSlhr ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabltla tespit edilir. Malik
dl§mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye i~in tebligat yaplhr. TebligatJ veya ilam miiteakip
30 giinii ge~memek iizere ilgili idarece belirlenen siire i~inde yapl sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan
kaldIrllmamasl halinde, tehlikenin giderilmesi veya YlkIm i§leri belediye veya valilik~e yaplhr ve masrafl % 20
fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakahmn fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilik~e
biit~esinden kar§damr. Tehlike durumu 0 yapl ve civarmm bo§altdmaslm icabettiriyorsa mahkeme kararma
liizum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hiikiimleri geregince, bahse konu yapllarm can ve
mal giivenligi a91smdan tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca i~lem yaptlmasl, aynca Devlet Su i~leri
Miidiirliigiiniin 9ah~ma sahasl igerisinde kaldlgmdan Devlet Su j~leri Miidiirliigiince Ylklmmm yapllmasl il
Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i9in iIEnciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel jyile~tinne Miidiirliigiine gonderilmesine
22.06.2021 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

Genel Sekreter V.

\ DYE J
~

Adres: KemerkllpruMah. 2No'lu C;evreYolu 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



T.e.
BARTIN n,OZEL iDARESt
YAZI t~LERi MUDURLUCU

iLENCUMENi
Kararm Ozeti K Tarihi SaylSI Eki

A
R
A 22.06.2021 160
R

GE
EV 16.06.2021 6528
LR
EA
NK Dairesi: nOzel ldaresi

llimiz Kurucasile Ilcesine bagh Hisar Koyu simrlan
icerisinde bulunan Tekkeonu Deresi'nde Devlet Su i~leri tarafindan yapilmakta
olan taskm duvarlan ve dere islah cahsmasi nedeniyle, insaat sahasmda kalan ve
Devletin hiikiim ve tasarrufu altmdaki alan iizerinde bulunan yapilann metruk
durumda olduklan ve yikilma tehlikesinin bulunrnasi nedeniyle yapilar hakkinda
39. madde uyannca islem yaprlmasi, aynca Devlet Su i~leri Miidiirliigiiniin
cahsma sahasr icerisinde kaldigmdan Devlet Su i~leri Mtidtlrlilgunce yrkirrunm
yapilmasi uygun gortilmustttr.

KARAR ••
Ilirniz Kurucasile Ilcesine bagh Hisar Koyil simrlan icerisinde bulunan Tekkeonu Deresi'nde Devlet

Su i~leri tarafindan yapilmakta olan taskm duvarlan ve dere islah cahsmasi nedeniyle, insaat sahasinda kalan ve Devletin
hiikiim ve tasarrufu altmdaki alan iizerinde bulunan yapilann metruk durumda olduklan ve yikrlrna
tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, n Ozel Idaresi lmar ve Kentsel iyile~tirme Mudurlugunun 16.06.2021 tarih ve 6528
sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Hisar Koyti srmrlan icerisinde bulunan Tekkeonu Deresi'nde
Devlet Su lsleri tarafindan yapilmakta olan taskm duvarlan ve dere islah calismas] nedeniyle, insaat sahasmda kalan
ve Devletin hiikiim ve tasarrufu altmdaki alan iizerinde bulunan yapilann metruk durumda olduklan ve yikimlanmn
yapilmasi gerektigi bildirilmektedir.

3194 SayIll imar Kanununun YlkIlacak Derecede Tehlikeli YapIlar ba~hkh 39. maddesi «Genel
giivenlik ve asayi~ bakImmdan tehlike arz ettigi valilik~e tespit edilen metruk yapdar i1e bir kIsml veya
tamammm YlkIlacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen yapdarm
sahiplerinin adrese dayah niifus kaYlt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi i~in
belediye veya valilik~e ii~ giin i~inde tebligat yaplhr. Yapi sahibine bu ~ekilde tebligat yapdamamasl halinde
bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasmda 30 giin siire i1e i1an edilir ve tebligat varakasl teblig
yerine kaim olmak iizere tehlikeli yaplya aSlhr ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabltla tespit edilir. Malik
dl~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da ayrrca tahliye i~in tebligat yaplhr. Tebligatr veya i1am miiteakip
30 giinii ge~memek iizere i1gili idarece belirlenen siire i~inde yapl sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan
kaldlrdmamasl halinde, tehlikenin giderilmesi veya YlkIm i~leri belediye veya valilik~e yaplhr ve masrafl % 20
fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakahnm fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilik~e
biit~esinden kar~damr. Tehlike durumu 0 yapl ve civarmm bo~altdmasml icabettiriyorsa mahkeme kararma
liizum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hiikiimleri geregince, bahse konu yapIlarm can ve
mal giivenligi arr1smdan tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca i~lem yapIlmasl, aynca Devlet Su i~leri
Miidiirliigiiniin rrah~ma sahasl irrerisinde kaldlgmdan Devlet Su i~leri Miidiirliigiince Ylklmmm yapllmasl il
Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi irrin il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine
22.06.2021 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

\!~
Genel Sekreter V.

_ .k _UY~ j
~~

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



T.e.
HARTIN n,()ZEL iDARESi
yAZI t~LERt MUD(JRL(JGU

iLENCUMENi
Kararm Ozeti Tarihi Sayisi EkiK

A
IlimizMerkez llceye bagh Yenihamidiye koyii smirlan icerisinde !

bulunan, miilkiyeti Hasan KARA TOPRAK ve Mtlstereklerine ait olan, tapuda R
~---r--------+------;-----;F28b02b1c pafta 106 ada 1, 2 parsellerde kayith tasmmazlann tevhid edilerek Plansiz G E

Alanlar lmar Yonetmeliginin hukumleri geregince tevhid edilerek 5 (bes) kisma ifrazi ~ ~
uygun gorulmustnr. ~ ~

22.06.2021 161

18.06.2021 6669

Dairesi: nOzel idaresi
KARAR

Ilimiz Merkez llceye bagh Yenihamidiye koyu sirnrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Hasan KARA TOPRAK ve

Mustereklerine ait olan, tapuda F28b02blc pafta 106 ada I, 2 parsellerde kayrth tasinmazlarm tevhid edilerek Plansiz Alanlar Imar

Yonetmeliginin hukumleri geregince tevhid edilerek 5 (bes) krsrna ifrazmm yaprlmasi hakkmdaki nOzel ldaresi Irnar ve Kentsel lyilestirme
Mudurlugunun 18.06.2021 tarih ve 6669 say til yazrsi ve Ek'ieri okunup incelendi.

nOzel Idaresi personellerinden imar ve Kentsel Iyilestirme Miidiir V. ilker SARlKA YA ve Harita Teknikeri Fatma AKBIYIK

tarafmdan, Ilimiz Merkez Ilceye bagh Yenihamidiye ktlyii simrlan icerisinde bulunan, mUlkiyeti Hasan KARA TOPRAK ve Mnstereklerlne ait

olan, tapuda F28b02b 1c pafta 106 ada I, 2 parsellerde kayrth tasmrnazlann tevhid edilerek 5 (bes) kisma ifrazi icin Harita MUhendisi ~. Giinhan
FIRINCI tarafmdan hazirlanan tevhid-ifraz dosyasmda yaptlan incelemeler neticesinde:

I - I06 ada 1 parsel nolu tasmrnazrn yuzolcumunun 9284,89 m-, 106 ada 2 parsel nolu tasinmazm yiiztll~iimiinUn 8 I 52, 11m2 ve
miilkiyetlerinin Hasan KARATOPRAK ve Mustereklerine ait oldugu;

2- Soz konusu F28b02blc pafta 106 ada 1,2 parsel nolu tasmmazlann tevhid-ifrazr sonucunda olusan b, c, d, e kisrmlanmn koy
yerlesik alam icerisinde, file gosterilen kisrrun koy yerlesik alan I dismda kaldigi;

f parselinin yerle~ik alan smm esas ahnarak ifraz edildigi, kliy yerle~ik alanm ge~tigi ~izgi parselin aylrma hattl olarak kabul
edildigi, bu hattm ktly yerle~ik alan Slntn i~inde kalan ayn bir parsel, dl~mda kalan ise ayn bir parsel olarak te~ekkUl ettigi gliriilmii~tiir.

3- Tevhid i~lemi, 3 194 saYlh imar Kanununa dayanllarak ~Ikartllan Planslz Alanlar imar Ytlnetmeliginin 62. maddesi son (Ek:
30.6.2001 - 24448 s. RG) flkrasmda "Tevhid i~lemlerinde 5000m2 asgari biiyiikliik ~artl aranmaz" hiikmii geregince uygun oldugu,

Bahse konu t~mmazlarm tevhid ve 5 (be~) klsma ifrazmm yapllmasl talep edilmi~ olup, talep edilen i~lem hakkmdaki Teknik
Rapor Ek'te sunulmu~tur.

Bahse konu ilimiz Merkez il~eye bagh Yenihamidiye ktlyii slntrlarl i~erisinde bulunan, miilkiyeti Hasan KARA TOPRAK ve

Mii~tereklerine ait olan, tapuda F28b02b Ic pafta 106 ada I, 2 parsellerde kaYlth t~mmazlarm, 02. I I. 1985 tarih ve 189 I6 saYlh Resmi Gazetede

yaYlmlanarak yiiriirliige giren Planslz Alanlar imar Ylinetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Smlrlarl DI~mda planl bulunmayan Ktly ve

Mezralarm Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" b~hkh be~inci blilUmiiniin 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu

kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline ge~mi~ bir yola cephesinin bulunmasl ~artttr. Parselden terk sureti ile yol

olu~turulamaz. <;:Ikmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle ~Ikmaz 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

yapllamaz " hiikmii ve 6495 SaYlh Bazl Kanun ve Kanun Hiikmiinde Karamamelerde Degi~iklik Yapllmasma Dair Kanunla, 3 194 SaYlh imar

Kanununun B~hglyla birlikte degi~tirilen 27. maddesi "Ktly yerle~ik alanl slntrlan i~erisinde 03.07.2005 tarihli ve 5403 SaYlh Toprak Koruma

ve Arazi Kullantmi Kanunu hiikiimleri uygulanmaz. Ktly yerle~ik alant slntrlarmm parselleri btllmesi durumunda yerle~ik alan Slntn 5403 saYlh

Kanun HiikUmlerine tabi olmakSlzm ifraz hattl olarak kabul edilir." hUkmU geregince tevhid edilerek, 5 (be~) klsma ifrazmm yapllmasl, il
Enciimenimizce uygun gliriilmii~tiir.

Geregi i~in il Enciimeni Karar tlrneginin imar ve Kentse i . e~tirme Miidiirliigiine glinderilmesine 08.06.2021 tarihinde OyBirligi ile Karar verildi.

~l .,.i!.Y!1. _ .__
~~
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T.e.
HARTIN n, ()ZEL iDARESi
YAZI i~LERi MUDURLUCU

n, ENCUMENi
Kararm Ozeti K Tarihi Sayist Eki

A
R
A 22.06.2021 162R

GE
EV 18.06.2021 6670LR
EA

Dairesi: iIOzel IdaresiNK

Ilimiz Merkez llceye bagh Caybuku koyu smirlan icerisinde
bulunan mUlkiyeti Fatma Seyma KEF' e ait olan, tapuda E28c22b3d pafta III ada 87
parsel nolu tasmmazin Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin htlkilmleri geregince teknik 1---+-----+----t-----1
rapor dogrultusunda 5 (bes) kisma ifrazi uygun gorulmustur.

KARAR
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Caybuku koyii smirlan icerisinde bulunan, mUlkiyeti Fatma Seyma KEF' e ait

olan, tapuda E28c22b3d pafta III ada 87 parsel nolu tasmmazm Plansiz ..Alan~ar Imar Yonetmeliginin hukumleri geregince teknik
rapor dogrultusunda 5 (bes) kisrna ifrazmm yapilmasi hakkmdaki il Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunttn
18.06.2021 tarih ve 6670 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

iIOzel ldaresi personeli lmar ve Kentsel lyilestirme Miidiir V. llker SARIKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez llceye bagh Caybuku koyU sirurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Fatma Seyma KEF' e ait
olan, tapuda E28c22b3d pafta III ada 87 parsel nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazi icin Harita Miihendisi Ercan USTAOGLU
tarafmdan hazrrlanan ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

l-E28c22b3d pafta III ada 87 parsel nolu tasmmazin yuzolcumunun 5653,89 m2 ve mulkiyetinin Fatma
Seyma KEF' e ait oldugu,

2- Soz konusu E28c22b3d pafta 111 ada 87 parsel nolu tasmmazm ifrazi sonucunda olusan a, c, d, e
kisrmlannm koy yerlesik alam icerisinde, b ile gosterilen kismm koy yerlesik alam dismda kaldigi;

b parse linin yerlesik alan smm esas almarak ifraz edildigi, koy yerlesik alanm gectigi cizgi parselin ayirma
hatti olarak kabul edildigi, bu hattm koy yerie~ik alan smlfl i~inde kalan ayn bir parsel, dl~mda kalan ise ayn bir parsel olarak
te~ekkiil ettigi goriilmU~tiir.

Bahse konu ilimiz Merkez il~eye bagh <;aybiikii koyU smrrlarl i~erisinde bulunan, miilkiyeti Fatma Seyma
KEF' e ait olan, tapuda E28c22b3d pafta III ada 87 parsel nolu ta~mmazm, 02.11.1985 tarih ve 18916 saYlh Resmi Gazetede
yaYlmlanarak yUrUrliige giren Planslz Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Smlriarl DI~mda plam bulunrnayan
Koy ve Mezralarm Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci boliimUnUn 44.maddesinde II ifraz suretiyle elde
edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline ge~mi~ bir yola cephesinin bulunrnasl ~arttlr.
Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;Ikmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle ~Ikmaz 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 II hiikmii ve 6495 SaYlh Bazl Kanun ve Kanun Hiikmiinde
Karamamelerde Degi~iklik Yapilmasma Dair Kanunla, 3194 Sayill imar Kanununun Ba~hglyla birlikte degi~tirilen 27. maddesi
"Koy yerle~ik alam slmrlan i~erisinde 03.07.2005 tarihli ve 5403 Sayill Toprak Koruma ve Arazi Kullamml Kanunu hiikiimleri
uygulanmaz. Koy yerle~ik alam slmrlannm parselleri bolmesi durumunda yerie~ik alan smm 5403 sayill Kanun HUkUmlerine tabi
olmakSlzm ifraz hattl olarak kabul edilir." hiikmii geregince 5 (be~) klsma ifrazl, il EncUmenimizce uygun goriilmU~tUr.

Geregi i~in il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme MiidUrIUgiine gonderilmesine
22.06.2021 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

\At~
Genel Sekreter V. 1
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T.e.
BARTIN iL ()ZEL iDARESi
yAZI i~LERi MUDURLUGU

iLENCUMENi
Kararm Ozeti :

04.05.2021 Tarih ve 104 sayih Enefunen Karanyla, 08-
09/06/2021 tarihlerinde ihalesi yapilan, Ilimiz Merkez llce Guzelcehisar
Koytl Inkum Mevkiinde yer alan ve tapuda 138 ada 1 parsel nolu tasmmaz 1---+----+----+---1
uzerinde bulunan, 6 bloktan olusan 12 adet tatil evinin 5302 sayih n Ozel
Idaresi Kanununun 7/e maddesi, 10/e maddesi, 26/g maddesi ve 2886 sayih
D.i.K.' nun 45. maddesi hukmu geregince her bir bagimsiz bolumun, 131
Sayih Enefunen Karanyla ayn ayn acik teklif usulu ile ihalesi iptal edilerek
2886 sayih D.i.K.'in 51/e maddesi geregince ayru kanunun 50. maddesine
gore Pazarhk Usulu ile aym sartlarda, aym muhammen bedel ttzerinden
29.06.2021 tarihlerinde Enefunen Toplanti Salonunda ihale edilmesi
uygundur.

K Tarihi Sayist Eki
A
R
A 22.06.2021 163
R

03.05.2021 4875
GE
EV
LR
EA
NK Dairesi: iIOzel Idaresi

KARAR
04.05.2021 Tarih ve 104 sayih Encumen Karanyla, 08-09/06/2021 tarihlerinde ihalesi

yapilan, ilimiz Merkez ilye Guzelcehisar Koyu Inkum Mevkiinde yer alan ve tapuda 138 ada 1 parsel nolu
tasmmaz uzerinde bulunan, 6 bloktan olusan 12 adet tatil evinin 5302 sayih n Ozel ldaresi Kanununun 7/e
maddesi, 10/e maddesi, 26/g maddesi ve 2886 sayih D.i.K.' nun 45. maddesi hukrnu geregince her bir
bagimsiz bolumun, 131 Sayih Enefunen Karanyla ayn ayn acik teklif usulu ile ihalesi iptal edilerek 2886
sayih D.i.K.'in 51/e maddesi geregince aym kanunun 50. maddesine gore Pazarhk Usulu ile ayru sartlarda,
ayrn muhammen bedel uzerinden yeniden ihale edilmesi hakkmdaki karar okunup ineelendi.

Soz konusu n Genel Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 44 sayih karan ile satisi uygun
gorulen, 04.05.2021 Tarih ve 104 sayih Encumen Karanyla, 08-09/06/2021 tarihlerinde ihalesi yapilan,
llimiz Merkez Ilce Guzelcehisar Koyu Inkum Mevkiinde yer alan ve tapuda 138 ada 1 parsel nolu tasmmaz
uzerinde bulunan, 6 bloktan olusan 12 adet tatil evinin, 5302 sayih iIOzel ldaresi Kanununun 7/e maddesi,
10/e maddesi, 26/g maddesi ve 2886 sayih D.i.K.' nun 45. maddesi hukmu geregince her bir bagimsiz
bolumun, 131 Sayih Enctimen Karanyla ayn ayn acik teklif usulii ile ihalesi iptal edilerek 2886 saYlh
D.i.K.'in 51/e maddesi gereginee aym kanunun 50. maddesine gore pazarhk Usulii ile, 29.06.2021 tarihinde
B Blok 1Nolu B.B. tatil evinin saat 14:00, B Blok 2 Nolu B.B. tatil evinin 14: 15, C Blok 1Nolu B.B. tatil
evinin 14:30, C Blok 2 Nolu B.B. tatil evinin 14:45, D Blok 1 Nolu B.B. tatil evinin 15:00'da, D Blok 2
Nolu B.B. tatil evinin 15:15, E Blok 1 Nolu B.B. tatil evinin 15:30, E Blok 2 Nolu B.B. tatil evinin 15:45,
F Blok 1Nolu B.B. tatil evinin 16:00, F Blok 2 Nolu B.B. tatil evinin 16:15, G Blok 1Nolu B.B. tatil evinin
16:30, G Blok 2 Nolu B.B. tatil evinin 16:45 saatlerinde, aym ~artlarda, aym muhammen bedel iizerinden,
Enefunen Toplantl Salonunda ihale edilmesi il Eneiimenimizee uygun goriilmii~tiir.

Geregi iyin Karar omeginin idaremiz imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 22.06.2021 tarihinde meveut Oy Birligi ile Karar verildi.

~~
Genel Sekreter V.

iidiirii
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BARTIN n, DZEL iDARESi
YAZI i~LERi MiJDURLUCU

iLENCUMENi
Kararm Ozeti K Tarihi Sayisr Eki

A
R
A 22.06.2021 164
R

GE
EV 21.06.2021 6728
LR
EA
NK Dairesi: nOzel ldaresi

n Ozel Idaremiz imar ve Kentsel Iyilestirme Mtidilrltlgtl
btlnyesinde bulunan Cesm-i Cihan isimli gezi teknesinin 5302 sayih iIOzel
Idaresi Kanununun 7Ie maddesi, 1Olemaddesi, 26/i maddesi ve 2886 sayih 1---+----+----+----1
D.i.K.' nun 45. maddesi hiikmii geregince acik teklifusulii ile idaremizee
belirleneeek muhammen bedel uzerinden satisi 27.07.2021 tarihinde saat
14:00'da Encumen Toplanti Salonunda ihale edilmesi uygundur.

KARAR ••

Il Ozel ldaremiz lmar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugu biinyesinde bulunan Cesm-i
Cihan isimli gezi teknesinin 5302 sayih ll Ozel Idaresi Kanununun 7/e maddesi, 1Olemaddesi, 26/i maddesi
ve 2886 sayih D.i.K.' nun 45. maddesi hukmu geregince acik teklif usulu ile Idaremizce belirleneeek
muhammen bedel iizerinden satismm ihale edilmesi hakkindaki n Ozel idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme
Mudtlrlugunun 21.06.2021 tarih ve 6728 sayih yazisi ve Ek'leri okunup ineelendi.

Soz konusu nOzel idaremiz imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugu biinyesinde bulunan
Cesm-i Cihan isimli gezi teknesinin 5302 sayih ilOzel Idaresi Kanununun 7/e maddesi, 1Olemaddesi, 26/i
maddesi ve 2886 sayih D.i.K.' nun 45. maddesi hukmu geregince acik teklif usulu ile idaremizee
belirleneeek muhammen bedel uzerinden sansi 27.07.2021 tarihinde saat 14:00'da Encnmen Toplanti
Salonunda ihale edilmesi nEncumenimizce uygun gorulmustur.

Geregi icin Karar orneginin Idaremiz imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugune
gonderilmesine 22.06.2021 tarihinde meveut Oy Birligi ile Karar verildi.

Metin <;ETiN
Genel Sekreter V.

DYE DYE

~AK;:;~AN
DYE h ..YtE(.

/~;n BATURA Y
Su ve Kanal Hizmetleri Mudur V.
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T.e.
BARTIN n, ()ZEL tOARESt

yAZI i~LERi MUOVRLU(;(J iLENCUMENi

Kararm Ozeti :

KARAR

K Tarihi Sayrst Eki
A
R
A 22.06.2021 165 -
R

GE -
EV 21.06.2021 6758
LR
EA

Dairesi : nOzel ldaresiNK

Ilimiz Ulus llcesine bagh Sirinler Koyu hudutlan
dahilindeki tasmmaz iizerine Hilmi AYDIN tarafmdan yapilan izinsiz ve
mevzuat hiikiimlerine aykm insaatma, 3194 Sayih lmar Kanunun

r---r-------r-----r---~42.maddesi geregi 1.091,10 TL. idari para cezasi verilmesi ve lmar
Kanununun 32. Maddesi hiikmii geregince izinsiz insaatm en cok bir ay
icinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikinu uygun gorulmustttr.

Ilimiz Ulus Ilcesine bagh Sirinler Koytl hudutlan ddhilindeki tasmmaz iizerine Hilmi
AYDIN tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat hiikiimlerine aykin insaatma idari para cezasi verilmesi, en cok
bir ay icinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikimi hakkmda, n Ozel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme
Mudurlugu'nun 21.06.2021 ve 6758 sayih yazilan ve Ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz Ulus llcesine bagh Sirinler Koyu hudutlan dahilindeki tasmmaz iizerine Hilmi
AYDIN tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat hiikiimlerine aykin insaati oldugu idaremizce tespit
edilmistir.

Mudurlugumuz teknik elemanlannca 18.06.2021 tarihinde yerinde yapilan incelemede;
hisseli tasmmaz iizerine [(5,82 m x 4,24 m) + (2,70 m x 5,34 m)]= 39,10 m2 alanmda musternilat amach,
imar mevzuatma aykm yapi yapilrrus olmasi nedeni ile, 3194 Sayili Imar Kanunun 32. ve 42. , 5302 Sayili n
Ozel idaresi Kanunun 6/b ve 57. Maddelerine istinaden yapi tatil tutanagi diizenlenerek bir sureti insaat
mahalline asilrms ve bir sureti de Koy Muhtarma birakilrmstir.

Idaremizce tespit edilen imar Mevzuatma aykin yapi sahibine 3194 Sayih imar Kanunun
42.maddesi geregi idari para cezasi verilmesi gerekmektedir. Para cezalan 17.12.2009 tarih ve 27435 sayih
Resmi Gazetede yaymlanan imar Kanunu ile Baymdirhk ve iskan Bakanhgmm Teskilat ve Gorevleri
Hakkmda Kanun HiikmiindeKararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun idari miieyyideler ba~hkh
42. Maddesinde (... Bu miktarlar her takvim Ylhba~mdangec;erliolmak iizere 0 yIl ic;in4/1/1961 tarihli ve
213 sayIlIVergi Usul Kanunun miikerrer 298 inci maddesi hiikiimleri uyannca tespit ve ilan edilen yeniden
degerlendirme oranmda bir Tiirk Lirasmm kiisuru da dikkate ahnmak suretiyle artmlarak uygulanlr... )
hiikmii geregince tespit ve ilan edilen yeniden degerlendirme oramnda hesaplandlgmda yazlmlz ekinde
sunulan hesap cetvelinde belirtilen toplam 1.091,10 TL idari para cezaSI verilmesi ve 18.06.2021 tarihinde
Yapl Tatil Tutanagmm in~aatmahalline asIldlgmdan imar Kanununun 32. Maddesi hiikmii geregince izinsiz
in~aatmen c;okbir ay ic;inderuhsatlandmlmamasl halinde Ylklmkararmm ahnmasl gerekmektedir.

5326 saYlhKabahatler Kanunu ve buna istinaden Maliye Bakanhgmca YaYlmlanan437
seri no'lu Tahsilat Genel Tebliginin 3. maddesi hiikiimleri geregince:

a) Kimlik ve Adresi: Hilmi AYDIN - ~irinler Koyii - Ulus / Bartm

b) Kabahat Fiili: imar Mevzuatma Aykm Yapl Yapmak

c) Deliller: il Ozel idaresinin 21.06.2021 tarih ve 6758 saYlhyazlSlve Ek'i tutanak.

d) Karar Tarihi Karan veren Kamu Gorevlileri : 22.06.2021 tarih ve 165 saYlhEnciimenKaran
e) Fiilin i~lendigiyer: ~irinler Koyii - Ulus / Bartm

t) Odeme siiresi: Kararm teblig tarihinden itibaren 60 giin
g) Odeme yeri: il Ozel idaresi

b) Kanun yolu : itiraz

1) Merci ve siiresi: Zonguldak idare Mahkemesi, Teblig tarihinden itibaren 60 (altml~)goo

A I /l /1
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T.e.
BARTIN n,()ZEL iDARESi

YAZI i$LERi MUDURLU(;U iLENCUMENi

EkiK Tarihi Sayisi
A
R
A 22.06.2021 165
R

Kararm Ozeti

165 SAYILI KARARIN DEVAMI
GE
E V 21.06.2021 6758
L R r-------~----~----~
E A Dairesi: nOzel Idaresi
NK

KARAR :
i) Indirim Uygulamasi: 5326 Sayih Kabahatler Kanunu 17/6 maddesi " .Idari para cezasiru

kanun yoluna basvurmadan once odeyen kisiden bunun dortte ii9ii tahsil edilir. Pesin odeme, kisinin bu
karara karst kanun yoluna basvurma hakkuu etkilemez." hiikmii uygularulacaktir.

j) Taksitlendirme talep etme hakki: Kanuni odeme siiresi icinde talep edildiginde, kisinin ekonomik
durumunun miisait olmamasi halinde idari para cezasmm ilk taksidinin pesin odenmesi kosuluyla, bir yil
icinde ve dort esit taksit halinde odenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanmda ve tam olarak
odenmemesi halinde idari para cezasmm kalan kismmm tamarm tahsil edilir.(5326 Sayili kanunun 17/3
maddesi)

k) Odeme yapilmamasi halinde uygulanacak miieyyideler: 6183 sayih amme alacaklannm tahsili
usulu hakkmda kanun olarak belirlenmistir hiikmii bulunmaktadir.

Soz konusu Ilimiz Vlus Ilcesine bagh Sirinler Koyu hudutlan dahilindeki tasmmaz iizerine
Hilmi AYDIN tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat hiikiimlerine aykm insaatma, 3194 Sayih Imar Kanunun
42.maddesi geregi 1.091,10 TL. Idari Para Cezasi verilmesi ve Imar Kanunun 32.maddesi hiikmii geregince
kacak insaatm en 90k bir ay yasal siire icerisinde ruhsatlandmlmarnasi halinde yikilmasi, Kanuni odeme
siiresi icinde talep edildiginde, kisinin ekonomik durumunun miisait olmamasi halinde idari para cezasmm ilk
taksitinin pesin odenmesi kosuluyla, bir yil icinde ve dort esit taksit halinde odenmesi, n Enciimenimizce
uygun gorulmustur,

Geregi icin Karar orneginin n Ozel Idaresi lmar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugune
gonderilmesine 22.06.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.

\[~~
Genel Sekreter V.
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