
T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
ENCÜMEN MÜDÜRLÜGÜ

İLENCÜMENİ
K Tarihi Sayısı Eki
A
R

Mülkiyeti İdaremize ait olan İlimiz Merkez İlçe A 22.06.2020 149
Kutlubeytabaklar Köyü sınırları içerisinde yer alan Bartın Şehirlerarası ı-R--+-----+-_--t __ -ı
Otobüs Terminalinin zemin katında boş bulunan D-lO Nolu iş yeri, 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26/g maddesi ve 2886 sayılı D.İ.K.' nun
51 (a) maddesine göre 1.000,00 TL.'ye Ahmet KIRAN'a ihale edilmesi
uygundur.

Kararın Özeti

G E 29.05.2020 5151
EV
L R i----~--~-__,
EA
N K Dairesi: tı Özel İdaresi

KARAR ••
Mülkiyeti İdaremize ait olan İlimiz Merkez İlçe Kutlubeytabaklar Köyü sınırları içerisinde

yer alan Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminalinin zemin katında boş bulunan D-lO nolu işyerlerinin 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Encümenin Görev ve Yetkileri Başlıklı 261g maddesi ve 2886 sayılı D.İ.K.'
nun 51 (a) maddesi gereğince pazarlık usulü ile İdaremizce belirlenecek muhammen bedel üzerinden ihale
edilmesi için, İl Encümenimizin 01.06.2020 tarih ve 132 sayılı Kararına göre Encümen Toplantı Salonunda
22.06.2020 tarihinde saat 14.00'te ihalesini yapmak üzere komisyonumuz toplandı.

"İlimiz Merkez İlçe Kutlubeytabaklar Köyü sınırları içerisinde yer alan Bartın
Şehirlerarası Otobüs Terminalinin zemin katında boş bulunan D-lO nolu iş yerinin kiralanması." ihalesine 1
adet isteklinin katıldığı, ihaleye katılma dosyasını Komisyonumuza sunduğu ve yapılan incelemelerde
ihaleye katılmasında engel her hangi bir evrak eksikliğinin olmadığı görülmüştür.

Söz konusu D-I °nolu iş yerinin Kiralanma işi, 3 yıllığına, aylık 1.000,00TL. fiyat ihale
bedeli ile teklifle bulunan Alunet KIRAN'a 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Encümenin Görev ve
Yetkileri Başlıklı 26/g maddesi ve 2886 sayılı D.İ.K.' nun 51 (a) maddesi gereğince pazarlık usulü ile ihale
edilmiş, yıllık kira artışının Maliye Bakanlığınca her yıl yayınlanan yeniden değerlendirme oranına göre
artırılması ve sözleşmenin idarece düzenlenmesi, kiralamadan dolayı elde edilecek gelirin yılı Gelir
Bütçesinin ilgili koduna irat kaydedilmesi, İl Encümenimizce uygun görülmüştür.

Gereği için Karar örneğinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne gönderilmesine 22.06.2020
tarihinde Oy Birliği ile Karar verildi.
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T.C.
BARTIN n,OZEL iDARESi
ENCUMEN MUDURLUGU

n, ENCDMENi

Kararm Ozeti

Mi.ilkiyeti Idaremize ait olan Ilimiz Merkez il<;e
Kutlubeytabaklar Koyu suurlan icerisinde yer alan Bartm Sehirlerarasi Otobiis 1--+-----+---+----1
Terminalinin zemin katmda bos bulunan A-I nolu isyerinin 2886 sayih DJ.K.'in
51 (a) maddesi ve 5302 sayih n Ozel ldaresi Kanununun Enciimenin Gorev ve
Yetkileri Bashkh 26/g maddesi geregince pazarhk usulu ile idaremizce
belirlenecekmuhammen bedel uzerinden 06/07/2020 pazartesi guntl Saat 14:00'te
Encumen Toplanti Salonunda ihale edilmesi uygun gorulmustur.

KARAR ••

Mi.ilkiyetiIdaremize ait olan Ilimiz Merkez ilye Kutlubeytabaklar Koyu suurlan icerisinde yer
alan Bartm Sehirlerarasi Otobus Terminalinin zemin katmda bos bulunan A-I nolu isyerinin 2886 sayih D.i.K. 'in 51
(a) maddesi ve 5302 sayih HOzel Idaresi Kanununun Encumenin Gorev ve Yetkileri Bashkli 26/g maddesi
geregince pazarhk usulu ile Idaremizce belirlenecek muhammen bedel uzerinden ihale edilmesi talebi
hakkmdaki n Ozel ldaresi lsletme ve Istirakler Mudurlugunun 19.06.2020 tarih ve 6111 sayih yazisi ve
Ek'leri okunup incelendi.

Soz konusu Mulkiyeti idaremize ait olan Ilimiz Merkez ilc;e Kutlubeytabaklar Koyu
smirlan icerisinde yer alan Bartm Sehirlerarasi Otobus Terminalinin zemin katmda bos bulunan A-I nolu
isyerinin 2886 sayih D.i.K.'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih u Ozel Idaresi Kanununun Encumenin Gorev
ve Yetkileri Bashkh 26/g maddesi geregince pazarhk usulu ile idaremizce belirlenecek muhammen bedel
uzerinden 06/07/2020 pazartesi gunu Saat 14:00'te EnciimenToplanti Salonunda ihale edilmesi n Encumenimizce
uygun gorulmustur.

Geregi icin Karar orneginin idaremiz Isletme ve lstirakler Mudurlugune gonderilmesine
22.06.2020 tarihinde mevcut Oy Birligi ile Karar verildi.
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T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
ENCÜMEN MÜnÜRLÜ(;Ü

İLENCÜMENİ

Kararın Özeti K Tarihi Sayısı Eki
A
R
A 22.06.2020 151
R

GE
EV 04.06.2020 5255
LR
EA
NK Dairesi: İl Özel İdaresi

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yıkılması talep edilen
okul binalarının yıkımından sonra çıkacak ekonomik değeri bulunan malzemelerin
satışı karşılığı yıkım işinin İdaremizce hazırlanan muhammen bedel üzerinden
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 511a maddesine göre 190.000,00 TL. 'ye
Çevresan Geri Dönüşüm San. Tic. Ltd. Şti. Yetkilisi Ümit DEMİRTAŞ'a ihale
edilmesi uygundur.

KARAR
Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yıkılması talep edilen;

1-Abdipaşa İlkokulu (A-B Blok) mülkiyeti Abdipaşa Belediyesine ait 121 ada 16 parsel 4.463,6 m2,

2-Amasra Köksal toptan İlkokulu mülkiyeti Göçgündemirci Köyü Tüzel Köy Tüzel Kişiliğine ait 129 ada 15
parsel 9.444,6 m2,

3-Merkez Şehit Necdet Orhan YİBO (Anasınıfı) mülkiyeti Ant Köyü Tüzel Kişiliğine ait 152 parsel 7.510 m2

4-Merkez Ahmetler Ortaokulu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2589 parsel 18.848,96 m2

5- Merkez İmam Hatip Ortaokulu 6 Pafta 450 Parsel
6- Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci Yurdu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 103 ada 13 parsel

241,65 m"; okul binalarının yıkımından sonra çıkacak ekonomik değeri bulunan malzemelerin satışı karşılığı yıkım
işinin İdaremizce hazırlanan muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (a) maddesi gereğince
pazarlık usulü ile ihale edilmesi için, İl Encümenimizin 08.06.2020 tarih ve 134 sayılı Kararına göre Encümen Toplantı
Salonunda 22.06.2020 tarihinde saat 14.30'da ihalesini yapmak üzere komisyonumuz toplandı.

" Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yıkılması talep edilen okul binalarının yıkımından sonra
çıkacak ekonomik değeri bulunan malzemelerin satışı karşılığı yıkım işinin ." ihalesine 44 adet isteklinin katıldığı,
ihaleye katılma dosyalarını Komisyonumuza sunduğu ve yapılan incelemelerde ihaleye katılmalarında engel her hangi
bir evrak eksikliklerinin olmadığı görülmüştür.

Söz konusu "Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yıkılması talep edilen okul binalarının
yıkımından sonra çıkacak ekonomik değeri bulunan malzemelerin satışı karşılığı yıkım" işi, 104.500,00 TL.
Muhammen Bedel üzerinden ihaleye çıkartılmış, 190.000,00 TL. ihale bedeli teklifinde bulunan Çevresan Geri
Dönüşüm San. Tic. Ltd. Şti. Yetkilisi Ümit DEMİRTAŞ'a,

2886 sayılı D.İ.K'nun 51(a) Maddesi gereğince ihale edilmiş olup, dosyasının ilgili Müdürlüğüne
gönderilmesi İl Encümenimizce uygun görülmüştür.

Gereği için karar örneğinin Yatırım ve İnşaat
Birliği ile Karar verildi.

üdürlüğüne gönderilmesine 22.06.2020 tarihinde Oy

Encümen Müdür. V.
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Kararm Ozeti
K Tarihi SaYlSI Eki
A
R
A 22.06.2020 152
R

GE 19.06.2020 6028
EV
LR
EA
NK Dairesi: nOzel Idaresi

Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagli Karaman Koyu simrlan
icerisinde bulunan Turhan OKUN 'a ait 223 ada 3 parsel nolu tasmmaz
uzerindeki konutun metruk durumda oldugu ve yikilma tehlikesinin
bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39. madde uyarmca is ve islemlerinin
yapilmasi uygun gorulmustur.

KARAR ••
ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Karaman Koyu snurlan icerisinde bulunan Turhan

OKUN 'a ait 223 ada 3 parsel nolu tasmmaz uzerindeki konutun metruk durumda oldugu ve yikilma
tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, nOzel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 19.06.2020 tarih
ve 6028 sayrli yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Karaman Koyu smirlan icerisinde bulunan Turhan
OKUN 'a ait 223 ada 3 parsel nolu tasmmaz uzerindeki konutun metruk durumda oldugu ve yikilma
tehlikesinin bulundugu bildirilmektedir.

3194 Sayih Imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 39. maddesi
«Genel giivenlik ve asayis baknnmdan tehlike arz ettigi valilikee tespit edilen metruk yapilar ile bir
kismi veya tamammm yikilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen
yapilarm sahiplerinin adrese dayah niifus kayrt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore
bunun izalesi iein belediye veya valilikce ii-r giin icinde tebligat yapihr. Yapr sahibine bu sekilde
tebligat yapilamamasr halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasmda 30 giin siire ile
ilan edilir ve tebligat varakasi teblig yerine kaim olmak iizere tehlikeli yapiya asihr ve keyfiyet
muhtarla birlikte bir zabitla tespit edilir. Malik dismda binada ikamet amacryla oturanlara da ayrrca
tahliye icin tebligat yapihr, Tebligan veya ilam miiteakip 30 giinii gecmemek iizere ilgili idarece
belirlenen siire icinde yapi sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldlrIlmamasl halinde,
tehlikenin giderilmesi veya YlkIm i~leri belediye veya valilik-re yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl
sahibinden tahsil edilir. Alakahnm fakI-uhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilik-re
biit-resinden kar~Ilamr. Tehlike durumu 0 yapl ve civarmm bo~altIlmasml icabettiriyorsa mahkeme
kararma liizum kalmakslZm zabIta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hiikiimleri geregince, bahse
konu yapl can ve mal giivenligi a<;lSlndantehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca i~lemyapIlmasl
il Enciimenimizceuygun goriilmii~tiir.

Geregi i<;inKarar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine
22.06.2020 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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iLENCUMENi

Kararm Ozeti
K Tarihi SaYISI Eki
A
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GE 19.06.2020 6029
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EA
NK Dairesi: nOzel Idaresi

Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Karaman Koyu suurlan
icerisinde bulunan Mustafa OZKUL ve Mustereklerine ait 210 ada 6 parsel t---t----+----+----I
nolu tasmmaz iizerindeki konutun metruk durumda oldugu ve yikilma
tehlikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39. madde uyarmca i~ ve
islemlerinin yapilmasi uygun gorulmustur.

KARAR ••
Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Karaman Koytl snurlan icerisinde bulunan Mustafa

OZKUL ve Mustereklerine ait 210 ada 6 parsel nolu tasmmaz iizerindeki konutun metruk durumda oldugu ve
yikilma tehlikesinin bulunrnasi ile ilgili, ilOzel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 19.06.2020
tarih ve 6029 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

Ilimiz Kurucasile llcesine bagh Karaman Koyu smirlan icerisinde bulunan Mustafa
OZKUL ve Mustereklerine ait 210 ada 6 parsel nolu tasmmaz iizerindeki konutun metruk durumda oldugu
ve yikilma tehlikesinin bulundugu bildirilmektedir.

3194 Sayih Imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 39. maddesi «Genel
giivenlik ve asayis bakmnndan tehlike arz ettigi valilikee tespit edilen metruk yapilar ile bir kismr
veya tamammm yrkilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen
yapilarm sahiplerinin adrese dayah niifus kay It sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore
bunun izalesi iein belediye veya valilikee ii~ giin ieinde tebligat yapihr, Yapi sahibine bu sekilde
tebligat yaprlamamasi halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasmda 30 giin siire ile
ilan edilir ve tebligat varakasi teblig yerine kaim olmak iizere tehlikeli yapiya asihr ve keyfiyet
muhtarla birlikte bir zabrtla tespit edilir. Malik drsmda binada ikamet amaciyla oturanlara da ayrica
tahliye icin tebligat yaprhr, Tebligan veya ilam miiteakip 30 giinii gecmemek iizere ilgili idarece
belirlenen siire ieinde yapi sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldlrdmamasl halinde,
tehlikenin giderilmesi veya Ylklm 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~daDlr. Tehlike durumu 0 yapl ve civarmm bo~altdmasml icabettiriyorsa mahkeme
kararma liizum kalmakslZm zabIta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.»hiikiimleri geregince, bahse
konu yapl can ve mal giivenligi aylSlndan tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca i~lem yapIlmasl
il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi iyin Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine
22.06.2020 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi ..·
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BARTIN n, ()ZEL iDARESi
ENCUMEN MUDURLUGU

iLENCUMENi

Kararm Ozeti
K Tarihi Sayisi Eki
A
R
A 22.06.2020 154
R

llimiz Kurucasile Ilcesine bagh Karaman Koyu smirlan
icerisinde bulunan Hayrettin YESiLOT ve Mustereklerine ait 203 ada 4
parsel nolu tasmmaz uzerindeki konutun metruk durumda oldugu ve
yikilma tehlikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39. madde
uyarmca is ve islemlerinin yapilmasi uygun gorulmustur.

G E 19.06.2020 6030
EV
L R r-------._----~--__,
EA
N K Dairesi: nOzel Idaresi

KARAR ••
Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Karaman Koyu smirlan icerisinde bulunan Hayrettin

YESiLOT ve Mustereklerine ait 203 ada 4 parsel nolu tasmmaz uzerindeki konutun durumda oldugu ve
yikilma tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, Il Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 19.06.2020
tarih ve 6030 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Karaman Koyu simrlan icerisinde bulunan Hayrettin
YESiLOT ve Mustereklerine ait 203 ada 4 parsel nolu tasmmaz uzerindeki konutun metruk durumda oldugu
ve yikilma tehlikesinin bulundugu bildirilmektedir.

3194 Sayih Imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 39. maddesi
«Genel gtivenlik ve asayis baknmndan tehlike arz ettigi valilikee tespit edilen metruk yapilar ile bir
kismr veya tamammm yrkilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen
yapilarm sahiplerinin adrese dayah niifus kayrt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore
bunun izalesi icin belediye veya valilikee u~ gun icinde tebligat yaprhr, Yapi sahibine bu sekilde
tebligat yapilamamasr halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasmda 30 gun sure ile
Han edilir ve tebligat varakasi teblig yerine kaim olmak Ilzere tehlikeli yapiya asihr ve keyfiyet
muhtarla birlikte bir zabrtla tespit edilir. Malik dismda binada ikamet amaciyla oturanlara da ayrica
tahliye i~in tebligat yapdIr. TebligatJ veya Ham muteakip 30 gunu ge~memek uzere i1gili idarece
belirlenen sure i~inde yapI sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldIrdmamasI halinde,
tehlikenin giderilmesi veya YIkImi~leri belediye veya valilik~e yapIhr ve masrafI % 20 fazlasI i1eyapI
sahibinden tahsil edilir. Alakahnm fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilik~e
but~esinden kar~damr. Tehlike durumu 0 yap I ve civarmm bo~altdmasmI icabettiriyorsa mahkeme
kararma liizum kalmakslZm zabIta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hukumleri geregince, bahse
konu yapl can ve mal guvenligi aC;lS1ndantehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca i~lem yapIlmasl
il Encumenimizce uygun gOrUlmu~tur.

Geregi ic;in Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mudurlugune gonderilmesine
22.06.2020 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi:
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T.e.
HARTIN n, 6ZEL iDARESi
ENCUMEN MUDURLUCU

iLENCUMENi
Tarihi Say lSI EkiK

A
R

Ilimiz Ulus Ilceye bagh ibrahimderesi koyu smirlan A
icerisinde bulunan, miilkiyeti Ali MARAZ ve Yuksel MARAZ' a ait t--R-t--__ --+__ -+__ --I

olan tapuda E29d16clc pafta 125 ada 1 parsel nolu tasmmazm 3 (uc) ~ ~
kisma ifrazi uygundur. L R

E A t------''---~'----_i
N K Dairesi: nOzel Idaresi

Kararm Ozeti

22.06.2020 155

19.06.2020 6032

KARAR
i Ilimiz Ulus Ilceye bagh Ibrahimderesi kcyu suurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Ali

MARAZ ve Yiiksel MARAZ' a ait olan tapuda E29d16clc pafta 125 ada 1 parsel nolu tasmrnazm 3 (uc)
kisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 19.06.2020
tarih ve 6032 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz Ulus Ilceye bagh Ibrahimderesi koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Ali
MARAZ ve Yiiksel MARAZ' a ait olan tapuda E29d16clc pafta 125 ada 1 parsel nolu tasmmazin 3 (uc)
kisma ifrazi icin, Harita Miihendisi Sinan ALP tarafmdan hazirlanan, n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel
Iyilestirme Mudurlugu personeli Birim Yetkilisi Ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri Fatma AKBIYIK
tarafmdan, incelenen ifraz dosyasmda, 125 ada 1 parsel nolu tasmmazm miilkiyeti Ali MARAZ ve Yiiksel
MARAZ' a ait oldugu, soz konusu tasmmazm ibrahimderesi Koy Yerlesik Alam icerisinde kaldigi tespit
edilmistir. Bahse konu tasmmazm 3 (ucjkisma ifraz yapilmasim talep etmis olup, talep edilen islem
hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazi ile ilgili n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel
Iyilestirme Mudurlugunun teknik elemanlan tarafmdan tanzim edilen raporda ifraz isleminin yapilmasmda
sakmca olmadigi yasal mevzuata uygun oldugu belirlendiginden, 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi
Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz Alanlar Imar Yonetrneligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan
Simrlan Dl~mda planl bulunmayan Koy ve Mezralarm Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh
be~inci boliimiiniin 44. maddesinde "ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama
haritasmda bulunan ve kamu eline gel(mi~ bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlr. Parselden terk suretiyle
yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle I(lkmaz sokak
oIu~turulamaz." 45. maddesinde "ifraz i~lemlerinde parsel geni~likleri (15.00) m'den, parsel derinlikleri de
(20.00) m'den az olamaz, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapIlamaz." hiikmii
geregince; ilimiz Ulus il~eye bagh ibrahimderesi koyii smularl i~erisinde bulunan, miilkiyeti Ali MARAZ
ve Yiiksel MARAZ' a ait olan tapuda E29d16clc pafta 125 ada 1 parsel nolu ta~lnmazm 3 (iiI() klsma
ifrazmm yapllmasl, il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi il(in il Enciimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 22.06.2020 tarihinde mevcut Oy Birligi ile Karar verildi.

BA

Enciimen Miidiir. V.
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Dairesi: nOzel ldaresiNK

ilimiz Merkez Ilceye bagh Mamak koyu snurlan
icerisinde bulunan, miilkiyeti Aziz DSTUNYER' e ait olan tapuda t--t-----+---+-----;
F28b03a2d pafta 176 ada 12 parsel nolu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazi
uygundur.

KARAR
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Mamak koytl suurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Aziz

DSTUNYER' e ait olan tapuda F28b03a2d pafta 176 ada 12 parse I nolu tasmmazin 3 (uc) kisma ifrazmm
yapilmasi hakkmdaki n Ozel ldaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 19.06.2020 tarih ve 6033
sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

llimiz Merkez llceye bagh Mamak koyu suurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Aziz
DSTUNYER' e ait olan tapuda F28b03a2d pafta 176 ada 12 parsel nolu tasmmazm 3 (Ucy)kisrna ifrazi
icyin, Harita Miihendisi Ercan USTAOGLU tarafmdan hazirlanan, n Ozel idaresi imar ve Kentsel
lyilestirme Mudurlugu personeli Birim Yetkilisi ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri Fatma AKBIYIK
tarafmdan, incelenen ifraz dosyasmda, 176 ada 12 parsel nolu tasmmazm miilkiyeti Aziz DSTUNYER'e
ait oldugu, soz konusu tasmmazm Mamak Koy Yerlesik Alam icerisinde kaldigi tespit edilmistir, Bahse
konu tasmmazm 3 (ucjkisma ifraz yapilmasim talep etmis olup, talep edilen islem hakkmdaki Teknik
Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazi ile ilgili n Ozel Idaresi imar ve Kentsel
Iyilestirme Mudurlugunun teknik elemanlan tarafmdan tanzim edilen raporda ifraz isleminin yapilmasmda
sakmca olmadigi yasal mevzuata uygun oldugu belirlendiginden, 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi
Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz Alanlar Imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan
Simrlan Dismda plaru bulunmayan Koy ve Mezralarm Yerlesik Alanmda Uygulanacak Esaslar" bashkh
besinci bolumunun 44. maddesinde "lfraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama
haritasmda bulunan ve kamu eline gecmis bir yola cephesinin bulunmasi sarttir. Parselden terk suretiyle
yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle CYlkmazsokak
olu~turulamaz." 45. maddesinde "ifraz i~lemlerinde parsel geni~likleri (15.00) m'den, parse I derinlikleri de
(20.00) m'den az olamaz, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapllamaz." hUkmU
geregince; ilimiz Merkez ilcyeye bagh Mamak koyU smulan icyerisinde bulunan, miilkiyeti Aziz
DSTUNYER' e ait olan tapuda F28b03a2d pafta 176 ada 12 parsel nolu ta~lnmazm 3 (Ucy)klsma ifrazmm
yapllmasl, il Enciimenimizce uygun goriilmU~tiir.

Geregi icyin il EncUmeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme MUdiirlUgUne
gonderilmesine 22.06.2020 tarihinde mevcut Oy Birligi i Karar verildi.

WE

~K

WE

"EncUmen MUdUr.V.
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llimiz Amasra llceye bagh Kazpman koyu simrlan icerisinde
bulunan, mulkiyeti Fatma KARADAG ve Sevim YILMAZ' a ait olan, tapuda
E28c03d3d pafta 154 ada 18 parsel nolu tasmmazin Plansiz Alanlar imart---+----+----+-----t
Yonetmeliginin hnkumleri geregince teknik rapor dogrultusunda 3 (uc) kisma ifrazi
uygun gorulmustur,

KARAR
llimiz Amasra llceye bagh Kazpman koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Fatma KARADAG ve

Sevim YILMAZ' a ait olan, tapuda E28c03d3d pafta 154 ada 18 parsel nolu tasmmazm Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin
hukumleri geregince teknik rapor dogrultusunda 3 (uc) kisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi imar ve Kentsel
lyilestirme Mudurlugunun 19.06.2020 tarih ve 6035 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

llimiz Amasra Ilceye bagh Kazpman koyii smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Fatma KARADAG ve
Sevim YILMAZ' a ait olan, tapuda E28c03d3d pafta 154 ada 18 parsel nolu tasmmazm Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin
hiikiimleri geregince teknik rapor dogrultusunda 3 (uc) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Ercan USTAOGLU tarafmdan hazirlanan
u Ozel idaresi personeli imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugu Birim Yetkilisi Ilker SARIKAYA ve Topograf Fatma AKBIYIK
tarafmdan, incelenen ifraz dosyasmda, E28c03d3d pafta 154 ada 18 parsel nolu tasmmazm yuzolcttmunun 1528,98 m2 ve
miilkiyetinin Fatma KARADAG ve Sevim YILMAZ' a ait oldugu, Soz konusu E28c03d3d pafta 154 ada 18 parsel nolu tasmmazm
ifrazi sonucunda olusan a, c kisimlanmn koy yerlesik alam icerisinde, b ile gosterilen kismm kay yerlesik alam dismda kaldigi; b
parselinin yerlesik alan smm esas ahnarak ifraz edildigi, kay yerlesik alanm gectigi cizgi parselin ayrrma hatti olarak kabul edildigi,
bu hattm kay yerlesik alan smm icinde kalan ayn bir parsel, dl~mda kalan ise ayn bir parsel olarak te~ekkiil ettigi goriilmii~tiir.
Bahse konu ta~mmazm 3 (ii~) klsma ifraz yapIlmasml talep etmi~ olup, talep edilen i~lem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te
sunulmu~tur.

Bahse konu ilimiz Amasra il~eye bagh Kazpman kayii smrrlan i~erisinde bulunan, miilkiyeti Fatma
KARADAG ve Sevim YILMAZ' a ait olan, tapuda E28c03d3d pafta 154 ada 18 parsel nolu ta~mmazm, 02.11.1985 tarih ve 18916
saydl Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige giren Planslz Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan
Smlrlan DI~mda plam bulunmayan Koy ve Mezralarm Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci bOliimiiniin
44.maddesinde " ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline
ge~mi~ bir yola cephesinin bulunmasl ~arttJr. 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 "
hiikmii ve 6495 SayIlIBaZIKanun ve Kanun Hiikmiinde Karamamelerde Degi~iklik YapIlmasma Dair Kanunla, 3194 SayIlI imar
Kanununun Ba~hglyla birlikte degi~tirilen 27. maddesi "Koy yerle~ik alam slmrlan i~erisinde 03.07.2005 tarihli ve 5403 SayIlI
Toprak Koruma ve Arazi Kullamml Kanunu hiikiimleri uygulanmaz. Koy yerle~ik alam smlrlarmm parselleri bOimesi
durumunda yerle~ik alan smm 5403 sayIlI Kanun Hiikiimlerine tabi olmakslZln ifraz hattl olarak kabul edilir." hiikmii
geregince 3 (iie;:)ifrazmm yapllmasl, il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i~in il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine
22.06.2020 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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