
T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
YAZı İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ

İLENCÜMENİ
Tarihi Eki

Kararın Özeti
K
A
R

ilirniz Aınasra İlçeye bağlı Göçkündemirci köyü A

sımrları içerisinde bulunan, tapuda E29a21b2d pafta 128 ada 17 parsel ı-R_+- ı--__ +-__ --ı
nolu taşınmazın 3 (üç) kısma ifrazı uygundur. GE

E V
LR
E A 1-------l-----lL-----l
N K Dairesi: tı Özel İdaresi

19.0L.2021 18

Sayısı

15.0L.2021 519

KARAR
İlimiz Amasra İlçeye bağlı Göçkündemirci köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti

Zihni KUNDAK' a ait olan, tapuda E29a21b2d pafta 128 ada 17 parsel nolu taşınmazın 3 (üç) kısma
ifrazın yapılması hakkındaki İl Özel idaresi imar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğünün 15.01.2021 tarih ve
519 sayılı yazısı ve ek'leri okunup incelendi.

n Özel idaresi imar ve Kentsel iyileştirme Müdür V. İlker SARIKAYA ve Harita
Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafından, ilirniz Amasra İlçeye bağlı Göçkündemirci köyü sınırları içerisinde
bulunan, mülkiyeti Zihni KUNDAK' a ait olan, tapuda E29a21b2d pafta 128 ada 17 parsel nolu
taşınmazın 3 (üç) kısma ifrazı için Harita Mühendisi Fatih GÜL tarafından hazırlanan ifraz dosyasında
yapılan incelemeler neticesinde:

1- E29a21b2d pafta 128 ada 17 parsel nolu taşınmazın yüzölçümünün 6390,35 m2 ve
mülkiyetinin Zihni KUNDAK' a ait olduğu,

2- Söz konusu E29a21b2d pafta 128 ada 17 parsel nolu taşınmazın ifrazı sonucunda
oluşan b, c kısımlarının köy yerleşik alam içerisinde, a ile gösterilen kısmın köy yerleşik alam dışında
kaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu taşınmazın 3 (üç) kısma ifraz yapılmasını talep etmiş olup, talep edilen işlem
hakkındaki Teknik Rapor Ek'te sunulmuştur.

İlimiz Aınasra İlçeye bağlı Göçkündemirci köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti
Zihni KUNDAK' a ait olan, tapuda E29a21b2d pafta 128 ada 17 parsel nolu taşınmazın, 02.11.1985 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, 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 3 (üç)
kısma ifrazı, n Encümenimizce uygun görülmüştür.

Gereği için İl Encümeni Karar örneğinin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne
gönderilmesine 19.01.2021 tarihinde mevcut Oy Birli~.. e Karar verildi.W._.,'~
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T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
YAZı İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ

İLENCÜMENİ
SayısıK

A
R

İlimiz Merkez İlçeye bağlı Yeğenli köyü sınırları A

içerisinde bulunan, tapuda E28c23cla-ld pafta 113 ada 19 parsel noluı--R_ı-- __ --+__ -+__ --ı
taşınmazın 3 (üç) kısma ifrazı uygundur. ~ ~

LR
E A I-------J-----J'-----l
N K Dairesi: İl Özel İdaresi

Tarihi
Kararın Özeti

19.01.2021 19

15.01.2021 520

KARAR
İlimiz Merkez İlçeye bağlı Yeğenli köyü sımrları içerisinde bulunan, tapuda

E28c23cla-ld pafta 113 ada 19 parsel nolu taşınmazın 3 (üç) kısma ifrazımn yapılması hakkındaki İl Özel
İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 15.01.2021 tarih ve 520 sayılı yazısı ve ek'leri okunup
incelendi.

İl Özel İdaresi imar ve Kentsel iyileştirme Müdür V. İlker SARıKAYA ve Harita
Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafından, ilirniz Merkez İlçeye bağlı Yeğenli köyü sımrları içerisinde
bulunan, mülkiyeti Osman ALTUNTAŞ' a ait olan tapuda E28c23c1a-1d pafta 113 ada 19 parsel nolu
taşınmazın 3 (üç) kısma ifrazı için Harita Mühendisi Ş. Günhan FIRINCI tarafından hazırlanan ifraz
dosyasında yapılan incelemeler neticesinde:

1- E28c23cla-ld pafta 113 ada 19 parsel nolu taşınmazın yüzölçümünün 6825,41 mı ve
mülkiyetinin Osman ALTUNTAŞ' a ait olduğu,

2- Söz konusu E28c23c1a-1d pafta 113 ada 19 parsel nolu taşınmazın, Yeğenli Köyü köy
yerleşik alam içerisinde kaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu taşınmazın 3 (üç) kısma ifraz yapılmasını talep etmiş olup, talep edilen işlem
hakkındaki Teknik Rapor Ek'te sunulmuştur.

Bahse konu İlimiz Merkez İlçeye bağlı Yeğenl i köyü sınırları içerisinde bulunan,
mülkiyeti Osman ALTUNTAŞ' a ait olan tapuda E28c23c1a-1d pafta 113 ada 19 parselde kayıtlı
taşınmazın 02.11.1985 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 böJümünün 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 15.00m'den parsel derinlikleri 20,00 m den
az olamaz, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapılamaz" hükmü gereğince 3 (üç)
kısma ifrazı, İl Encümenimizce uygun görülmüştür.

Gereği için tı Encümeni Karar örneğinin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne
gönderilmesine 19.01.2021 tarihinde mevcut Oy Birli~i 'le Karar verildi.
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T.C.
BARTINİL ÖZELİDARESİ
YAZı İŞLERİMÜDÜRLÜCÜ

İLENCÜMENİ
Tarihi EkiSayısı

Kararın Özeti
K
A
R

İlimiz Merkez İlçeye bağlı Şahin köyü sınırları A
içerisinde bulunan, tapuda E29d07d4d pafta 213 ada 15 parsel noluı--R_+------ı----+-----1
taşınmazın 3 (üç) kısma ifrazı uygundur. G EE V

LREAı-----.ı.......--_ı_----ı
N K Dairesi: İl Özel İdaresi

19.01.2021 20

15.01.2021 521

KARAR
İlimiz Merkez İlçeye bağlı Şahin köyü sınırları içerisinde bulunan, tapuda E29d07d4d

pafta 213 ada 15 parsel nolu taşınmazın 3 (üç) kısma ifrazının yapılması hakkındaki İl Özel İdaresi İmar
ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 15.01.2021 tarih ve 521 sayılı yazısı ve ek'leri okunup incelendi.

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü personeli Birim Yetkilisi İlker SARIKAYA
ve Harita Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafından, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Şahin köyü sınırları içerisinde
bulunan, mülkiyeti Cemal KARA' ya ait olan tapuda E29d07d4d pafta 213 ada 15 parsel nolu taşınmazın
3 (üç) kısma ifrazı için Harita Mühendisi Sinan ALP tarafından hazırlanan ifraz dosyasında yapılan
incelemeler neticesinde:

1- E29d07d4d pafta 213 ada 15 parsel nolu taşınmazın yüzölçümünün 5191,86 m2 ve
mülkiyetinin Cemal KARA' ya ait olduğu,

2- Söz konusu E29d07d4d pafta 213 ada 15 parsel nolu taşınmazın, Şahin Köyü köy
yerleşik alanı içerisinde kaldığı;

Bahse konu taşınmazın 3 (üç) kısma ifraz yapılmasını talep etmiş olup, talep edilen işlem
hakkındaki Teknik Rapor Ek'te sunulmuştur.

Bahse konu İlimiz Merkez İlçeye bağlı Şahin köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti
Cemal KARA' ya ait olan tapuda E29d07d4d pafta 213 ada 15 parselde kayıtlı taşınmazın 02.11.1985
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 gereğince 3 (üç)
kısma ifrazı, İlEncümenimizce uygun görülmüştür.

Gereği için İl Encümeni Karar örneğinin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne
gönderilmesine 19.01.2021 tarihinde mevcut Oy Birliği ile Karar verildi.

~~
Genel Sekreter V.
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T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
YAZı İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ

İLENCÜMENİ
Tarihi Sayısı EkiK

A
R

İl Özel İdaremiz bütçesi ile ödenek tahsis edilen A
harcama birimlerinden Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, ı--R__+- +- -+- --ı
makine parkına kayıtlı araç ve iş makinaları için lastik alımı G EE V
yapılabilmesi için, talep edilen 300.000,00 TL'nin Yedek Ödenek L R
tertibinden aktarılması uygundur. ~ ~ I-D-a-ir-e-si-:--'il-ö-z-el-i-da-'re'--s-i----""'i

Kararın Özeti
19.01.2021 21

18.01.2021 551

.KARAR
İlÖzel İdaremiz bütçesi ile ödenek tahsis edilen harcama birimlerinden Yol ve Ulaşım

Hizmetleri Müdürlüğünce, makine parkına kayıtlı araç ve iş makinaları için lastik alımı yapılabilmesi
için, talep edilen 300.000,00 TL'nin Yedek Ödenek tertibinden aktarılması hakkındaki İl Özel İdaresi
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.01.2021 tarih ve 551 sayılı yazısı okunup incelendi.

İlÖzel İdaremiz bütçesi ile ödenek tahsis edilen harcama birimlerinden Yol ve Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünce, makine parkına kayıtlı araç ve iş makinaları için lastik alımı yapılabilmesi için
300.000,00 TL talep edilmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yedek Ödenek başlıklı 38 nci
maddesinin ınci bendi " ... Yedek Ödenek tertibi altındaki yedek ödenek dışındaki diğer tertiplere
konacak yedek ödenekler konulduğu amaç dışında kullanılamaz. Bu tertipten diğer tertiplere aktarına
encümen kararıyla yapılır." hükmü gereğince;

Söz konusu Mali Hizmetler Müdürlüğünce İl Encümenine sunulan; İl Özel İdaremiz
bütçesi ile ödenek tahsis edilen harcama birimlerinden Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, makine
parkına kayıtlı araç ve iş makinaları için lastik alımı yapılabilmesi için, talep edilen 300.000,00 TL'nin
Yedek Ödenek tertibinden aktarılması, İl Encümenimizce uygun görülmüştür.

Gereği ıçın İl Encümeni Karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne
gönderilmesine ı9.0ı.202ıtarihinde mevcudun Oy Birliği ile Karar verildi.
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Genel Sekreter V.
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Mali Hizmetle

ÜYE

FR EM 02-0



ÖDENEK CETVELi DÜŞÜLEN ÖDENEKLER ÖDENEK CETVELi EKLENEN ÖDENEK

KURUMSAL FONKSiYONEL ;::: EKONOMiK
Kalan KURUMSAL FONKSiYONEL ;::: EKONOMiK

on AÇIKLAMA Mevcut Ödenek Düşülen Ödenek ödenek .; AÇIKLAMA Mevcut Ödenek Eklenen Toplam Ödenek Miktan

SıNıFLANDıRMA SıNıFLANDıRMA z; sıNıFLANDıRMA sıNıFLANDıRMA SıNıFLANDıRMA z SıNıFLANDıRMA
« Miktan Mikten Miktan « Ödenek

z
i ILI 11111l1 ıv i ILI 111L1 iV

z ı İulm]
i ii m ıv i ii iii LV 'ii: m LV TL. TL. TL. i 'ii: iV TL. TL TL.

44 74 35 00 OL 3 9 00 5 09 6 i OL ~ edek Ödenek 1.025.000,00 300.000,00 725.000,00 44 74 40 00 OL 3 9 13 05 03 7 O 00 Yol Yapırtı Giderleri (Lastik Alımı) 300.000,00 300.000,00

TOPLAM 1.625.600,60. 300.000,66 725.666,66 TOPLAM 366.600,00, 366.666,66

T.C.
BARTINiL ÖZEL iDARESi
Mali Hizmetler Müdürlüğü

ÖDENEKAKTARMA CETVELi

19/01/2021gün ve sayılı kararı ile yukarıdatertibieri gösterilenödeneklerinaktarılmasınakarar verilmiştir.
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ENCÜMEN KARARI

Sayı: 22
Tarih:19.01.2021

Doğal güzellikleri, denizi, yeşili ve mavisiyle son yıllarda daha çok dikkat çeken İlimizin turizm
potansiyeli her geçen gün artmaktadır. Bu maksatla ilimize gelen yerli ve yabancı turistlerin talepleri
doğrultusunda bisiklet ve yürüme gibi sosyal aktivite amaçlı faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla İlimiz
Merkez İlçe Arıönü Köyü-Mugada sahiline bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu yapımına ihtiyaç duyulmaktadır.

İl Özel İdareleri; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Görev, Yetki ve Sorumlulukları Başlıklı 6.
maddesinin (c) fıkrası "(Ek:24/12120207261/32 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli
skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi,
yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri," hükmü ile yetkili kılınmıştır.

Yapılacak olan bisiklet ve yeşil yürüyüş yolunun, 59 km sahili bulunan Bartın İlimize turistik,
ekonomik ve sosyal açıdan katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Mugada sahili Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu ile ilgili 2020 birim fiyatları ile ilgili haz ırlanan
keşifte K.D.V hariç 1.784.861,71 T.L ödeneğe ihtiyaç olduğu tespit edilmiş olup idaremizin bütçe
imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı yeterli kaynak ayrılarnamaktadır.

Bu gerekçeler ışığında Cumhurbaşkanlığı eylem planında 'Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi
kapsamında, bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu, çevre dostu sokak ve gürültü bariyeri yapılması' işi yer
aldığından Çevre ve Şehireilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile İlbank A.Ş arasında
imzalanan protokol çerçevesinde geliştirilecek projelere hibe desteği sağlanacağından Mugada sahiline
sosyal ve estetik açıdan katkı sağlamak amacıyla ı,4 km uzunluğundaki Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu
Projesi yapılması gerekmektedir.

Bu nedenlerle, mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle 1,4 km uzunluğundaki Bisiklet ve Yeşil
Yürüyüş Yolu Projesi yapılması için Çevre ve Şehireilik Bakanlığı'ndan, Bakanlığın uygun gördüğü
miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, İdaremiz adına yardımla ilgili konularda Genel
Sekreter Vekili Metin ÇETİN'e yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde Genel
Sekreter veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı
doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehireilik Bakanlığına verilen taahhütname
hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine oy birliği
ile karar verilmiştir.

Genel Sekreter V.

ÜYE

H. Bahattin BAtURA Y



ÜYE

ENCÜMEN KARARI

Sayı: 23
Tarih:ı9.01.202ı
Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde

kullamlmak üzere acilen "1 adet Su Tankeri Aracı" na ihtiyaç duyulmaktadır.
Dünyamızda olduğu gibi Bartın İlÖzel İdaresi hizmet alam sımrları içinde de yaşanan

iklim değişikliği nedeni ile küresel ısınmadan dolayı yeraltısuyu seviyesinde ki azalmalardan
kaynaklı içme ve kullanma sularımızda çoğu köyümüzde ihtiyacın karşılayamaz hale
gelmesine neden olmaktadır.

Oluşan içme ve kullanma sularındaki azalmalardan dolayı bölgede yaşayan
insanlarımızın sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. İçme ve kullanma sularımn gerektiği gibi
kontrol altına alınamaması nedeniyle özellikle çocuklarımızın ve insanlarımızın sağlığını
tehlikeye sokmakta ve hastalıklara uygun ortam oluşturmaktadır.

Bu nedenlerle, mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemeyen aracın
satın alınabilmesi için Çevre ve Şehireilik Bakanlığı'ndan, Bakanlığın uygun gördüğü
miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, İdaremiz adına yardımla ilgili
konularda Genel Sekreter Vekili Metin ÇETİN'e yetki verilmesine, yardımın tarafımıza
tahsisi yapıldığı takdirde Genel Sekreter veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim
alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullamlmasına, yardımla ilgili Çevre ve
Şehireilik Bakanlığına verilen taahhütname hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça
istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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Genel Sekreter V.
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Sayı: 24
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Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde
kullanılmak üzere acilen "1 adet Su Tankeri Aracı" na ihtiyaç duyulmaktadır.

Dünyamızda olduğu gibi Bartın İlÖzel İdaresi hizmet alanı sınırları içinde de yaşanan
iklim değişikliği nedeni ile küresel ısınmadan dolayı yeraltısuyu seviyesinde ki azalmalardan
kaynaklı içme ve kullanma sularımızda çoğu köyümüzde ihtiyacın karşılayamaz hale
gelmesine neden olmaktadır.

Oluşan içme ve kullanma sularındaki azalmalardan dolayı bölgede yaşayan
insanlarımızın sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. İçme ve kullanma sularının gerektiği gibi
kontrol altına alınamaması nedeniyle özellikle çocuklarımızın ve insanlarımızın sağlığını
tehlikeye sokmakta ve hastalıklara uygun ortam oluşturmaktadır.

Bu nedenlerle, mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemeyen aracın
satın alınabilmesi için Çevre ve Şehireilik Bakanlığı'ndan, Bakanlığın uygun gördüğü
miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, İdaremiz adına yardımla ilgili
konularda Genel Sekreter Vekili Metin çETİN'e yetki verilmesine, yardımın tarafımıza
tahsisi yapıldığı takdirde Genel Sekreter veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim
alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve
Şehireilik Bakanlığına verilen taahhütname hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça
istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel Sekreter V.
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Sayı: 25
Tarih:19.01.2021

Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde
kullanılmak üzere acilen "1 adet kombine kanal açma ve temizleme aracı Aracı" na
ihtiyaç duyulmaktadır.

Bartın İl Özel İdaresi hizmet alanı sınırları içinde oluşan evsel nitelikli atıksuların
çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanmasına ve arıtılmasına araç gereç,
ekipman ve altyapı eksikliği nedeniyle imkan bulunmamakta olduğundan çok yoğun çevre
kirliliği meydana gelmektedir.

Oluşan kirlilik, derelerimizi ve yer altı sularımızı kirletmekte, tarım ve hayvancılığı
etkilemekte ve bölgede yaşayan insanlarımızın sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Evsel
nitelikli atık suların gerektiği gibi kontrol altına alınamaması nedeniyle özellikle
çocuklarımızın ve insanlarımızın sağlığını tehlikeye sokmakta ve hastalıklara uygun ortam
oluşturmaktadır.

Bu nedenlerle, mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemeyen aracın
satın alınabilmesi için Çevre ve Şehireilik Bakanlığı'ndan, Bakanlığın uygun gördüğü
miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, İdaremiz adına yardımla ilgili
konularda Genel Sekreter Vekili Metin ÇETİN'e yetki verilmesine, yardımın tarafımıza
tahsisi yapıldığı takdirde Genel Sekreter veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim
alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve
Şehireilik Bakanlığına verilen taahhütname hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça
istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel Sekreter V.
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