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Ilimiz Merkez Ilceye bagh Barkacboz koyU sunrlan A
icerisinde bulunan, mulkiyeti Hasan OSTlJNBAS' a ait olan tapuda t--R-+----t---t- __ """'1
F28b08a4b pafta 185 ada 144 parse 1nolu tasmmazm 3 (UC;)kisma ifrazi ~ ~
uygundur. L R

E A t----___,..__-___,..__--.,
N K Dairesi: ilOzel ldaresi

Kararm Ozeti

20.07.2020 192

16.07.2020 7506

KARAR
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Barkacboz koyu suurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti

Hasan OSTUNBAS' a ait olan tapuda F28b08a4b pafta 185 ada 144 parsel nolu tasmmazm 3 (UC;)kisma
ifrazmm yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme Mudtlrlugunun 16.07.2020 tarih
ve 7506 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

IIimiz Merkez Ilceye bagh Barkacboz koyu simrlan icerisinde bulunan, miilkiyeti
Hasan OSTUNBAS' a ait olan tapuda F28b08a4b pafta 185 ada 144 parsel nolu tasmmazm 3 (UC;)kisma
ifrazi icin, Harita Muhendisi Sinan ALP tarafmdan hazirlanan, n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirrne
Mtldurlugtl personeli Birim Yetkilisi ilker SARlKA YA ve Harita Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafmdan,
incelenen ifraz dosyasmda, 185 ada 144 parse 1 nolu tasmmazm mtilkiyeti Hasan OSTUNBAS' a ait
oldugu, soz konusu tasmmazm Bakracboz Koy Yerlesik Alam icerisinde kaldigi tespit edilmistir, Bahse
konu tasmmazin 3 (UC;)kisma ifraz yaprlmasirn 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
Sllllrlarl Dl~mda planl bulunmayan Koy ve Mezralann Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh
be~inci boliimUnUn 44. maddesinde "ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama
haritasmda bulunan ve kamu e1ine gec;mi~ bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlr. Parselden terk suretiyle
yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle C;lkmazsokak
olu~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." hUkmu
geregince; ilimiz Merkez ilc;eye bagh Barkac;boz koyU sllllrlan ic;erisinde bulunan, mUlkiyeti Hasan
OSTUNBAS' a ait olan tapuda F28b08a4b pafta 185 ada 144 parsel nolu ta~lnmazm 3 (UC;)klsma ifrazmm
yapIlmasl, il EncUmenimizce uygun goriilmU~tUr.

Geregi ic;in il EncUmeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme MUdUrliigUne
gonderilmesine 20.07.2020 tarihinde mevcut Oy Birli wiile Karar verildi.
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Ilimiz Merkez llceye bagli Yesilkaya koyu suurlan A
icerisinde bulunan, miilkiyeti San AYBAT ve Mustereklerine ait olan .._R-+---_t-- __ t--__ --I

tapuda E28c09a3d-4c pafta 110 ada 16 parsel nolu tasinmazm 3 (iiI() ~ ~
kisma ifrazi uygundur. L R

E A t---__.'"---'"-----t
N K Dairesi: nOzel Idaresi

Kararm Ozeti

20.07.2020 193

16.07.2020 7507

KARAR

Ilimiz Merkez Ilceye bagh Yesilkaya koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Sati
AYBAT ve Mii~tereklerine ait olan tapuda E28c09a3d-4c pafta 110 ada 16 parsel nolu tasmmazm 3 (tlc)
kisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki il Ozel Idaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 16.07.2020
tarih ve 7507 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz Merkez Ilceye bagh Yesilkaya koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Sat!
AYBAT ve Mustereklerine ait olan tapuda E28c09a3d-4c pafta 110 ada 16 parsel nolu tasmmazm 3 (uc)
kisma ifrazi icin, Harita Mtlhendisi Ercan USTAOGLU tarafmdan hazlrlanan, n Ozel Idaresi Imar ve
Kentsel Iyilestirme Miidiirliigii personeli Birim Yetkilisi ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, incelenen ifraz dosyasmda, 110 ada 16 parsel nolu tasmmazm miilkiyeti San
AYBAT ve Mustereklerine ait oldugu, soz konusu tasinmazm Yesilkaya Koy Yerlesik Alaru icerisinde
kaldigi tespit edilmistir. Bahse konu tasmmazm 3 (uc) kisma ifraz yapllmasml talep etmis olup, talep
edilen islem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulrnustur,

Bahse konu tasmmazin 3 (uc) kisma ifrazi ile ilgili n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel
iyile~tirme Miidiirliigiiniin teknik elemanlarl tarafmdan tanzim edilen raporda ifraz i~leminin yapllmasmda
sakmca olmadlgl yasal mevzuata uygun oldugu belirlendiginden, 02.11.1985 tarih ve 18916 saylll Resmi
Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige giren Planslz Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan
Smlrlarl Dl~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 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
olu~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 yapllamaz." hiikmii
geregince; ilimiz Merkez ill(eye bagh Ye~ilkaya koyii smlrlarl il(erisinde bulunan, miilkiyeti Satl AYBAT
ve Mii~tereklerine ait olan tapuda E28c09a3d-4c pafta 110 ada 16 parsel nolu ta~lnmazm 3 (iiI() klsma
ifrazmm yapllmasl, il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi il(in il Enciimeni Karar ornegipin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 20.07.2020 tarihinde mevcut Oy Birligi ile Karar verildi.
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Kararm Ozeti

20.07.2020 194

Dairesi: nOzel Idaresi

Ilimiz Ulus Ilceye bagh Kullu koyu snurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Ozcan
<;ELiK ve Mustereklerine ait olan tapuda E29d18cla pafta 112 ada 384 parsel nolu tasmmazm 5
(beslkisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel iyile~tirme Mudurlugunun
16.07.2020 tarih ve 7508 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz Ulus Ilceye bagh Ktillu koyii smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Ozcan
<;ELiK ve Mustereklerine ait olan tapuda E29d18cla pafta 112 ada 384 parsel nolu tasmmazm 5 (bes)
kisrna ifrazi icin, Harita Muhendisi Sinan ALP tarafmdan hazrrlanan, n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel
Iyilestirme Mudurlugt; personeli Birim Yetkilisi ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri Patma AKBIYIK
tarafmdan, incelenen ifraz dosyasmda, 112 ada 384 parsel nolu tasinmazin millkiyeti Ozcan <;ELiK ve
Mustereklerine ait oldugu, soz konusu tasmmazin Kullu Koy Yerlesik Alam icerisinde kaldigi tespit
edilmistir. Bahse konu tasmmazin 5 (bes) kisma ifraz yapilmasmi talep etmis olup, talep edilen islem
hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu tasmmazm 5 (bes) kisrna ifrazi ile ilgili n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel
Iyilestirme Mudurlugunun teknik elemanlan tarafmdan tanzim edilen raporda ifraz isleminin yapIlmasmda
sakmca olmadigr yasal mevzuata uygun oldugu belirlendiginden, 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi
Gazetede yayimlanaraj; yururluge giren Plansiz Alanlar Imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan
Snurlan Dismda plam bulunmayan Koy ve Mezralann Yerle~ik Alanmda Dygulanacak Esaslar" ba~hkh
be~inci boliimiiniin 44. maddesinde "ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama
haritasmda bulunan ve kamu eline ge9mi~ bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlr. Parselden terk suretiyle
yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle 91kmaz sokak
olu~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 Dlus ilgeye bagh Kiillii koyii smlrlarl igerisinde bulunan, miilkiyeti Ozcan <;ELiK ve
Mii~tereklerine ait olan tapuda E29d18cla pafta 112 ada 384 parsel nolu ta~lnmazm 5 (be~) klsma
ifrazmm yapllmasl, il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i9in il Enciimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 20.07.2020 tarihinde mevcut Oy Birli v' i Karar verildi.
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Ilimiz Merkez Ilceye bagh Yesilyurt koyu simrlan A
icerisinde bulunan, miilkiyeti Ahmet TOPAL'a ait olan tapudal--R_+- t--__ t--__ -;
F28b02d4a pafta 101 ada 78 parsel nolu tasmmazm 2 (iki) kisma ifrazi ~ ~
uygundur. L R

E A I-----.J'---_-.J'--- __ -;
N K Dairesi: nOzel Idaresi

TarihiKararm Ozeti

20.07.2020 195

16.07.2020 7509

KARAR

Ilimiz Merkez Ilceye bagh Yesilyurt koyu snurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Ahmet
TOPAL' a ait olan tapuda F28b02d4a pafta 101 ada 78 parsel nolu tasmmazm 2 (iki) kisrna ifrazmm
yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mndurlugnnun 16.07.2020 tarih ve 7509
sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz Merkez Ilceye bagh Yesilyurt koyu snurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Ahmet
TOPAL' a ait olan tapuda F28b02d4a pafta 101 ada 78 parsel nolu tasmmazin 2 (iki) kisma ifrazi icin,
Harita Mtihendisi S· Gunhan FIRINCI tarafmdan hazirlanan, n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme
Miidiirliigii personeli Birim Yetkilisi ilker SARlKA YA ve Harita Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafmdan,
incelenen ifraz dosyasmda, 101 ada 78 parsel nolu tasmmazm miilkiyeti Ahmet TOPAL'a ait oldugu, soz
konusu tasmmazm Yesilyurt Koy Yerlesik Alam icerisinde kaldigi tespit edilmistir. Bahse konu
tasmmazin 2 (iki) kisma ifraz yapilmasmi talep etmis olup, talep edilen islem hakkmdaki Teknik Rapor
Ek'te sunulmustur,

Bahse konu tasmmazin 2 (iki) kisma ifrazi ile ilgili n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel
iyile~tirme Mudurlugunun teknik elemanlan tarafmdan tanzim edilen raporda ifraz isleminin yapllmasmda
sakmca olmadigi yasal mevzuata uygun oldugu belirlendiginden, 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi
Gazetede yayimlanarak yurnrluge giren Plansiz Alanlar Imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan
Slmrlan DI~mda planl bulunmayan Koy ve Mezralarm Yerle~ik Alamnda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh
be~inci boliimiiniin 44. maddesinde "ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama
haritasmda bulunan ve kamu eline geymi~ bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlr. Parselden terk suretiyle
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 de
(20.00) m'den az olamaz, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapIlamaz." hiikmii
geregince; ilimiz Merkez ilyeye bagh Ye~ilyurt koyii slmrlan iyerisinde bulunan, miilkiyeti Ahmet
TOPAL' a ait olan tapuda F28b02d4a pafta 101 ada 78 parsel nolu ta~lnmazm 2 (iki) kIsma ifrazmm
yapllmasl, il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi iyin il Enciimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 20.07.2020 tarihinde mevcut ~;~ :arar verildi.
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AIlimiz, Ulus llcesi, Keeideresi Koyu simrlan R

icerisinde bulunan, tapuda 132 ada,4 parsel no'da kayith 237,13 m2I--G-E--+-----+---+---1
yuzolcumlu tasmmaz uzerine Sezai GOKMEN tarafmdan Konut amach E V
insaatm yapilmasi uygun gorulmustur. L R

EAI----.L----JI....-__,
Dairesi: nOzel IdaresiNK

Tarihi Sayisi Eki
Kararm Ozeti

20.07.2020 196

14.07.2020 7435

KARAR ••
Ilimiz, Ulus Ilcesi, Keeideresi Koyu suurlan icerisinde bulunan, tapuda 132

ada,4 parsel no'da kayith 237,13 m2 yuzolcumlu tasinmaz uzerine Sezai GOKMEN tarafmdan
Konut amach insaatm yapilmasi hakkmdaki nOzel Idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun
14.07.2020 tarih ve 7435 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz, Ulus IIcesi, Kecideresi Koyu smirlan icerisinde bulunan, tapuda 132 ada, 4
parsel no'da kayith 237,13 m2 yuzolcumlu tasmmaz uzerine Sezai GOKMEN tarafmdan ilgide belirtilen
tarih ile ldaremiz kayitlanna aiman dilekcesinde Konut amach insaat yapma talebinde bulunulmustur.

Yapilan inceleme neticesinde, parselin yuzolcumunun 237,13 m2 oldugu
gorulmustur. 3194 Sayih lmar Kanununa dayamlarak cikartilan Plansiz Alanlar Imar Yonetmeliginin 5.
Bolum, 49. Maddesi "Parsel buyuklukleri hakkmdaki hukumlere uymayan parsellerde, uygun hale
getirilmedikce yapi ve ilave yapi yapilmasma izin verilemez." , Baymdirlik ve lskan Bakanligi'mn
2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesi de "Plansiz Alanlar Imar Yonetmeliginin 45. maddesinde, koy ve
mezralann yerlesik alanlannda ve civarmda yapilacak ifraz islemleri ile olusturulacak buyuklukleri
belirlenmistir. Ancak, eskiden olu~mu~ ve herhangi bir ifraz i~lemine tabi olmaml~ parseller ile anIlan
Yonetmelikte degi~iklik yapan 02.09.1999 tarih ve 23804 saYlh Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige
giren Yonetmelik oncesinde yiiriirliikte bulunan 43.madde hiikiimlerine uygun olarak olu~turulmu~ ve
yonetmeligin 49. maddesi hiikiimlerinin uygulanmasma imkan bulunmayan, koy yerle~ik alam i9indeki
300 m2' den kii9iik parsellerde, parselin ~ekli ve konumu gibi ozellikierde dikkate ahnmak ve iizerinde
yapl yapmaya miisait olup oimadlgi il Enciimenince degerlendirilmek suretiyIe yapl izni verilmesi uygun
gOriiImektedir. Soz konusu alanlarm <;evre Diizeni Planl kapsammda kalmasl halinde plan kararlanna
uygunluk saglanmasl gerekmektedir." hiikiimlerini geregince; in~aatm talep edildigi ta~lnmazda Konut
ama9h in~aatm yapIlmasl, il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i9in Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 20.07.2020 tarihinde Oy Birligi ile Karar veriidi ..
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Ilimiz, Merkez llcesi, Okeular Koyu smirlan ~
icerisinde bulunan, tapuda 125 ada, 8 parsel no' da kayith 173,56 m21---+----+---+----1

- G Eyuzolcumlu tasmmaz uzerine Ali ERUGUZ tarafmdan E V
Mii~temilat amach insaatm yapilmasi uygun gorulmustur. L R

E A t-----L.--____...___--;
Dairesi: iIOzel IdaresiNK

Tarihi Sayisi Eki
Kararm Ozeti

20.07.2020 197

16.07.2020 7448

KARAR ••
Ilimiz, Merkez Ilcesi, Okeular Koyu simrlan icerisinde bulunan, tapuda 125

ada,8 parsel no'da kayith 173,56 m2 yuzolcumlu tasmmaz uzerine Ali ERUGUZ tarafmdan
Mustemilat amach insaatm yapilmasi hakkmdaki n Ozel idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme
Mudurlugunun 16.07.2020 tarih ve 7448 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz, Merkez Ilcesi, Okcular Koyli simrlan icerisinde bulunan, tapuda 125 ada, 8
parsel no'da kayith 173,56 m2 yuzolcnmlu tasmmaz uzerine Ali ERUduz tarafmdan ilgide belirtilen
tarih ile Idaremiz kayrtlanna alman dilekcesinde Mustemilat amacli insaat yapma talebinde
bulunulmustur.

Yapilan inceleme neticesinde, parselin yuzolcnmunun 173,56 m2 oldugu
gorulmustur. 3194 Sayih imar Kanununa dayarularak cikartilan Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin 5.
Bolum, 49. Maddesi "Parsel buyuklukleri hakkmdaki hukumlere uymayan parsellerde, uygun hale
getirilmedikce yapi ve ilave yapi yapilmasma izin verilemez." , Bayindirhk ve Iskan Bakanligi'nm
2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesi de "Plansiz Alanlar lmar Yonetmeliginin 45. maddesinde, koy ve
mezralarm yerlesik alanlannda ve civannda yapilacak ifraz islemleri ile olusturulacak buyuklukleri
belirlenmistir. Ancak, eskiden olusmus ve herhangi bir ifraz islemine tabi olmarms parseller ile amlan
Yonetmelikte degisiklik yapan 02.09.1999 tarih ve 23804 saYlhResmi Gazetede yaYlmlanarakyiiriirliige
giren Yonetmelik oncesinde yiiriirliikte bulunan 43.madde hiikiimlerine uygun olarak olu~turulmu~ve
yonetmeligin 49. maddesi hiikiimlerinin uygulanmasma imkan bulunmayan, koy yerle~ik alanl i9indeki
300 m2' den kii9iik parsellerde, parselin ~ekli ve konumu gibi ozelliklerde dikkate ahnmak ve iizerinde
yapl yapmaya miisait olup olmadlgl il Enciimenince degerlendirilmek suretiyle yapl izni verilmesi uygun
gOriilmektedir.Soz konusu alanlarm <;evre Diizeni Plam kapsammda kalmasl halinde plan kararlarma
uygunluk saglanmasl gerekmektedir." hiikiimlerini geregince; in~aatm talep edildigi ta~lnmazda
Mii~temilat ama9h in~aatmyapIlmasl, ilEnciimenimizce uygun goriilmii~ti.ir.

Geregi i9in Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 20.07.2020 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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Allimiz, Merkez llcesi, Kayacilar Koytl simrlan R

icerisinde bulunan, tapuda 164 ada,1 parsel no'da kayith 73,84 m21---+----+---i---i
Y G E
yuzolcumlu tasmmaz uzerine Hasan KARA tarafmdan Garaj amach E V
insaatm yapilmasi uygun gorulmustur. L R

EAI-----.&....----''----i
N K Dairesi: ilOzel ldaresi

Sayisr Eki

20.07.2020 198

16.07.2020 7449

KARAR ••
Ilimiz, Merkez ilyesi, Kayacdar Koyu smirlan icerisinde bulunan, tapuda 164

ada,1 parsel no'da kayith 73,84 m2 yuzolcumlu tasinmaz uzerine Hasan KARA tarafmdan Garaj
amacli insaatm yapilmasi hakkmdaki Il Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun
16.07.2020 tarih ve 7449 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz, Merkez llcesi, Kayacilar Koyu simrlan icerisinde bulunan, tapuda 164 ada, 1
parsel no'da kayith 73,84 m2 yuzolcumlu tasmmaz uzerine Hasan KARA tarafmdan ilgide belirtilen tarih
ile Idaremiz kayitlanna alman dilekcesinde Garaj amach insaat yapma talebinde bulunulmustur.

Yapilan inceleme neticesinde, parselin yuzolcumunun 73,84 m2 oldugu gorulmustur. 3194 Sayih
Imar Kanununa dayamlarak cikartilan Plansiz Alanlar Imar Yonetmeliginin 5. Bolum, 49. Maddesi
"Parse I buyuklukleri hakkmdaki hukumlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikce yapi ve ilave
yapi yapilmasma izin verilemez." , Baymdirhk ve Iskan Bakanligi'nm 2008/4 tarihli genelgesinin 5.
maddesi de "Plansiz Alanlar Irnar Yonetmeliginin 45. maddesinde, koy ve mezralann yerlesik alanlarmda
ve civannda yapilacak ifraz islemleri ile olusturulacak buyuklukleri belirlenmistir. Ancak, eskiden
olusmus ve herhangi bir ifraz islemine tabi olmamis parseller ile amlan Yonetmelikte degisiklik yapan
02.09.1999 tarih ve 23804 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Yonetmelik oncesinde
yUrUrlUkte bulunan 43.madde hUkUmlerine uygun olarak olu~turulmu~ ve yonetmeligin 49. maddesi
hUkUmlerinin uygulanmasma imkan bulunmayan, koy yerle~ik alam i<;indeki 300 m2' den kUyUk
parsellerde, parselin ~ekli ve konumu gibi ozelliklerde dikkate ahnmak ve Uzerinde yapl yapmaya mUsait
olup olmadlgl il EncUmenince degerlendirilmek suretiyle yapl izni verilmesi uygun gOrUlmektedir. Soz
konusu alanlann <;evre DUzeni Plam kapsammda kalmasl halinde plan kararlanna uygunluk saglanmasl
gerekmektedir." hUkUmlerini geregince; in~aatm talep edildigi ta~lnmazda Garaj ama<;h in~aatm
yapIlmasl, il EncUmenimizce uygun gorUlmU~tUr.

Geregi iyin Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme MUdiirlUgUne
gonderilmesine 20.07.2020 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

UYE
'yvffffW¥)'(f

YUksel UGUR
(" Enciimen Miidiir V:

UYE

B~

Adres: KemerkopruMah. 2No'lu <;evre olu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 2285023 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: encumen@bartinozelidare.gov.tr
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T.e.
BARTIN n, OZEL iDARESi

ENCUMEN MUDURLUGU iLENCUMENi

Kararm Ozeti K Tarihi Sayrsi Eki
A
R
A 20.07.2020 199 -R

GE -
EV 17.07.2020 7540
LR
EA

Dairesi : uOzel ldaresiNK

Ilimiz Merkez Ilcesine bagli Gencali Koytl hudutlan
dahilindeki tasinmaz uzerine Muhammet BAKICI tarafindan
yapilan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm insaatma, 3194 Sayih I----+------+ +-_~
lmar Kanunun 42.maddesi geregi 1.000,00 TL. idari para cezasi
verilmesi ve Imar Kanununun 32. Maddesi hukmu geregince izinsiz
insaatin en cok bir ay icinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikirm uygun
gorulmttstur.

KARAR •.
Ilimiz Merkez Ilcesine bagh Gencali Koyu hudutlan dahilindeki tasmmaz

uzerine Muhammet BAKICI tarafmdan yap 11an izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykrn insaatina idari para
cezasi verilmesi, en cok bir ay icinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikmu hakkmda, n Ozel Idaresi Imar ve
Kentsel Iyilestirme Mudurlugu'nun 17.07.2020 tarih ve 7540 sayih yazilan ve Ek'ieri okunup incelendi.

Ilimiz Merkez Ilcesine bagh Gencali Koyu hudutlan dahilindeki tasmmaz
uzerine Muhammet BAKICI tarafindan yapilan izinsiz ve rnevzuat hukumlerine aykin insaan oldugu
Idaremizce tespit edilmistir.

Mudurlugumuz teknik elemanlannca 14.07.2020 tarihinde yerinde yapilan incelemede; duvan komsu
parsele tecavuzlu olarak (8,36 m x 2.88 m) = 24,08 rrr' alamnda odunluk amach, imar mcvzuatma
aykm yapi yapilrms olmasi nedeni ilc, 3194 Sayih imar Kanunun 32. ve 42. , 5302 SaYlh il Ozel idarcsi
Kanumm 6/b ve 57. Maddelerine istinaden yapl taW tutmlagl diizenlenerek bir sureti in~aat mahalline asdml~
ve bir SlITetide Koy Muhtarma blrakIIml~tIr.

idaremizce tcspit cdilen 1mar Mcvzuatma aykm yapl sahibinc 3194 SaYlh 1mar Kmmnun 42.maddcsi
geregi idari para cezaSl vcrilmesi gerekmektedir. Para cezalan 17.12.2009 tarih ve 27435 saYlh Resmi
Gazetede yaYll1Imumtmar Kanunu lie Baymdlrhk ve Iskan Bak,mhgllun Te~kilat ve Gorevleri Hakkll1da
Kanun HukmUnde Karamanlede Degi~ikIik Yaplimasma Dair Kanunun Idari mUeyyideler ba~hkh 42.
Maddesinde (... Bu miktarlar her takvim ydl ba~mdan ge~erli olmak iizere 0 yd i~in 4/1/1961 tarihli ve
213 saydl Vergi Usul Kanunun miikerrer 298 inci maddesi hiikiimleri uyarmca tespit ve ilan edilen
yeniden degerlendirme oramnda bir Tiirk Lirasllllll kiisuru da dikkate ahnmak suretiyle artJrJlarak
uygulamr ... ) hUkmii geregince tespit ve ilan edilen yeniden degerlendinne oranmda hesaplandlgmda
yaznTIlZ ckinde sunulan hesap cetvellcri toplaml 1.000,00 TL idari para cezaSI verilmesi ve 14.07.2020
tarihinde Yapl Tatil 'rut,magimn in~aat mahalline aslldlgmdan imar Kanununun 32. Maddesi htikmu
geregince lZIllSlZ in~aatm en <;ok bir ay i<;inde ruhsatlandmlm,m1asl halinde Ylktm karannm ahnmasl
gerekmektedir.

5326 sayIll Kabahatler Kanunu ve buna istinaden Maliye Bakanhgmca YaYlmlanan 437
seri no'lu Tahsilat Genel Tebliginin 3. maddesi hukumleri geregince:

a) Kimlik ve Adresi: Muhammet BAKICI -- Genc;aIi Koyii ...Merkez! Bartm

b) Kabahat Fiili: Imar Mevzuatma Aykm Yapl Yapmak

c) Deliller : 11 Ozel Idaresinin 17.07.2020 tarih ve 7540 sayIll yazlSl ve Ek'i tutanak.

d) Karar Tarihi Kararl veren Kamu Gorevlileri : 20.07.2020 tarih vc 199 saYlh Enclimen Karan

e) Fiilin i~lendigi yer: Genc;ali KoyU - Merkez! Bartm

t) Odeme suresi: Kararm teblig tarihinden itibaren 60 gun

g) Odeme yeri: il Ozel idaresi

h) Kanun yolu : itiraz

I) Merci ve suresi: Zonguldak idare Mahkemesi, Teblig tarihinden itibaren 60 (altml~) gUn

Adres: Kemerkopru Mah. 2No'lu <;:evreYolu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.lr
Mail adresi:: encumen@bartinozelidare.gov.lr



T.C.
BARTIN n, OZEL iDARESi

ENCUMEN MUDURLUGU iLENCDMENi

Kararm Ozeti
EkiK Tarihi SaYlsl

A
R
A 20.07.2020 199
R199 SAYILl KARARIN DEVAMI

GE
E V 17.07.2020 7540
L R ~------~ ~ ~
E A Dairesi: nOzel ldaresi
NK

KARAR :

i) Indirim Uygulamasi: 5326 Sayih Kabahatler Kanunu 17/6 maddesi " .Idari para cezasim
kanun yoluna basvurmadan once odeyen kisiden bunun dortte ii<;ii tahsil edilir. Pesin odeme, kisinin bu
karara karst kanun yoluna basvurma hakkim etkilemez." hukmu uygularulacaknr.

j) Taksitlendirme talep etme hakki: Kanuni odeme suresi icinde talep edildiginde, kisinin ekonomik
durumunun musait 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 tamami tahsil edilir.(5326 Sayih kanunun 17/3
maddesi)

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

Soz konusu llimiz Merkez Ilcesine bagh Gencali Koytl hudutlan dahilindeki tasinmaz
uzerineMuhammet BAKICI tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm insaatma, 3194 Sayih
lmar Kanunun 42.maddesi geregi 1.000,00 TL. Idari Para Cezasi verilmesi ve imar Kanunun 32.maddesi
hukmu geregince kacak insaatm en cok bir ay yasal sure icerisinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikilmasi,
Kanuni odeme suresi icinde talep edildiginde, kisinin ekonomik durumunun musait olmamasi halinde idari
para cezasmm ilk taksitinin pesin odenmesi kosuluyla, bir yil icinde ve dort esit taksit halinde odenmesl, u
Encumenimizce uygun gorulmustur.

Geregi icin Karar orneginin il Ozel idaresi imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 20.07.2020 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.

~~Genel Sekreter V.

DYE DYE

~

DYE DYE

Enciimen MiidiirV.

FREM02-0

Adres: Kemerkopru Mah. 2No'lu <;:e Yolu 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
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T.e.
BARTIN n. OZEL iDARESi

ENCUMEN MUDURLUGU tr,ENCUMENi

Kararm Ozeti :

KARAR

K Tarihi Sayisi Eki
A
R
A 20.07.2020 200 -
R

GE -
EV 17.07.2020 7541
LR
EA

Dairesi : nOzel IdaresiNK

Ilimiz Ulus Ilcesine bagh Kozanli Koyu hudutlan
dahilindeki tasmmaz uzerine Ali AR TAN tarafindan yapilan izinsiz ve
mevzuat hukumlerine aykin insaatma, 3194 Sayih Imar Kanunun I---+-------f---+-----i
42.maddesi geregi 3.816,52 TL. idari para cezasi verilmesi ve lmar
Kanununun 32. Maddesi hukmu geregince izinsiz insaatin en cok bir ay
icinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikum uygun gortllmtlstttr.

Ilimiz Ulus Ilcesine bagh Kozanh Koyti hudutlan dahilindeki tasmmaz uzerine Ali
ARTAN tarafindan yapilan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykin insaatma idari para cezasi verilmesi, en
cok bir ay icinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikum hakkmda, n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme
Mudurlugu'nun 17.07.2020 tarih ve 7541 sayih yazilan ve Ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz Ulus Ilcesine bagh Kozanli Koyu hudutlan dahilindeki tasmmaz
uzerine Ali ARTAN tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykin insaati oldugu Idaremizce
tespit edilmistir,

Mudurlugumuz teknik elemanlannca 16.07.2020 tarihinde yerinde yapilan
incelemede; baskasma ait hisseli parsel uzerindeki mevcut iki kath konuta [(7,50 m x 2,60 m) x 2] =.: 39,00
m2 alarunda ilave cikma, imar mevzuatina aykm yapi yapilmrs olmasi nedeni ile, 3194 SaYlh imar Kanunun
32. ve 42. , 5302 SaydJ il ()zel idaresi Kanunun 6/b ve 57. Maddelerine istinaden yapl tatil tutanagl
dtizenlenerek bir sureti in~aat maha1line aSllml~ ve bir sureti de K()y Muhtarll1a blraklhm~tll·.

idaremizce tespit edilen imar Mevzuatma aykm yapl sahibine 3194 SaYlh Imar
Kanunun 42.maddesi geregi idari para cczaSl vcrilmcsi gcrekmcktedir. Para cczalan 17.12.2009 tarih ve
27435 saYIh Resmi Gazetede yaymlanan imar Kanunu iJe Baymdlrhk ve iskan Bakanhgmll1 '],c~kilat vc
G()revleri Hakkmda Kamm HUkmUnde Kararnamede Degi~iklik Yaptlmasll1a Dair Kanunun idari
mUcyyideler ba~hkh 42. Maddesinde (... Bu miktarlar her takvim yIlI ba~mdan ge~erli olmak iizere 0 yd
i~in 4/1/1961 tarihli ve 213 saylll Vergi Usul Kanunull miikerrer 298 illCi maddesi hiikiimleri uyarmca
tespit ve ilall cdilen yeniden dcgcrlendirme oranmda bir Tiirk Lirasmm kiisuru da dikkate almmak
suretiyle artIrdarak uygulamr ... ) hi.ikmUgeregince tespit ve i1an edilen yeniden degerlendirme oranmda
hesaplandlgmda yazlmlz ekinde sunulan hesap cetvelleri toplamI3.816,52 TL idari para cezaSl verilmesi
ve 16.07.2020 tarihinde Yapl Tatil ']'utanagmm in~aat mahaUinc asIldlgmdan tmar Kanwmnun 32. Maddcsi
htikmU geregince izinsiz in~aatm en «ok bir ay i9inde ruhsatlandlnlmamasl halindc Ylkl1nkarannm ahnmasl
gerekmektedir.

5326 saYlh Kabahatler Kanunu ve buna istinaden Maliye Bakanhgmca
YaYlmlanan 437 seri no'lu Tahsilat Genel Tebliginin 3. maddesi htikUmleri geregince:

a) Kimlik ve Adresi: Ali ARIAN - Kozanh Koyti - Ulus/ Bartm

b) Kabahat Fiili: Imar Mevzuatma Aykm Yapl Yapmak

c) Deliller: 11 Ozel idaresinin 17.07.2020 tarih ve 7541 saYlh yazlSl ve Ek'i tutanak.

d) Karar Tarihi Karan veren Kamu Gorevlileri : 20.07.2020 tarih ve 200 sayIll Enciimen Kararl

c) e) Fiilin i~lendigi yer: Kozanh KoyU - Ulus/ Ba1"t111

f) Odeme sUresi: Karann teblig tarihinden itibaren 60 gun

g) Odeme yeri: 11Ozel idaresi
h) Kanun yolu : itiraz

I) Merci ve suresi: Zonguldak Idare Mahkemesi, Teblig tarihinden itibaren 60 (altml~) gUn

Adres: KemerkopruMah. 2No'lu (evre Yolu 74100 BARTIN
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 inAREsi

ENCUMEN MUnURLU(;U iLENCUMENi

EkiK Tarihi SaYlsl
A
R
A 20.07.2020 200
R

Kararm Ozeti

200 SAVILl KARARIN DEVAMI
GE
E V 17.07.2020 7541
L R r-------~----~----~
E A Dairesi: nOzel ldaresi
NK

KARAR :
i) Indirim Uygulamasi: 5326 Sayih Kabahatler Kanunu 1716 maddesi " .Idari para cezasmi

kanun yoluna basvurmadan once odeyen kisiden bunun dortte UyU tahsil edilir. Pesin odeme, kisinin bu
karara karst kanun yoluna basvurma hakkmi etkilemez." hukmu uygulamlacaktir.

j) Taksitlendirme talep etme hakki: Kanuni odeme suresi icinde talep edildiginde, kisinin ekonomik
durumunun musait 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 Sayih kanunun 17/3
maddesi)

k) Odeme yapilmamasi halinde uygulanacak mueyyideler: 6183 sayili amme alacaklanmn tahsili
usulu hakkmda kanun olarak belirlenmistir htikmu bulunmaktadir.

Soz konusu Ilimiz Ulus Ilcesine bagli Kozanli Koyu hudutlan dahilindeki tasmmaz
i.izerineAli ARTAN tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm insaatma, 3194 Sayih Imar
Kanunun 42.maddesi geregi 3.816,52 TL. idari Para Cezasi verilmesi ve Imar Kanunun 32.maddesi hukmu
geregince kayak insaatm en cok bir ay yasal sure icerisinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikilmasi, Kanuni
odeme suresi icinde talep edildiginde, kisinin ekonomik durumunun musait olmamasi halinde idari para
cezasmin ilk taksitinin pesin odenmesi kosuluyla, bir yil icinde ve dort esit taksit halinde odenmesi, n
Encumenimizce uygun gorulmustur.

Geregi icin Karar orneginin il Ozel idaresi imar ve Kentsel iyile~tirme MudurlUgune
gonderilmesine 20.07.2020 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.

rp1~~'JMik~ iN'
Genel Sekreter V.

DYE DYE

Atnen~dAN

1;/7
DYE

FR EM 02-0

Adres: Kemerk6pruMah. 2No'lu <;: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 u.QZEL inAREsi
ENCUMEN MUnURLUGU

iLENCDMENi

Kararm Ozeti
K Tarihi Sayisi Eki
A
R
A 20.07.2020 201
R

GE
EV 17.07.2020 7542
LR
EA
NK Dairesi: n Ozel Idaresi

Ilimiz Ulus Ilcesine bagh Kozanh Koyu smirlan
icerisinde bulunan, tapuda 112 ada 1 parsel ve 112 ada 2 parsel noda kayith 1--+----+----+----1
tasmmazlar iizerinde bulunan iki kath ahsap yapmm metruk durumda
oldugu ve yikilma tehlikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39.
mad de uyarmca i~ ve islemlerinin yapilmasi uygun gorulmustur.

KARAR ••
Ilimiz Ulus Ilcesine bagh Kozanh Koyu smirlan icerisinde bulunan, tapuda 112 ada 1

parsel ve 112 ada 2 parsel noda kayith tasmmazlar iizerinde bulunan iki kath ahsap yapmm metruk durumda
oldugu ve yikilma tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, nOzel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunnn
17.07.2020 tarih ve 7542 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

Ilimiz Ulus Ilcesine bagh Kozanh Koyu smrrlan icerisinde bulunan, tapuda 112 ada 1
parsel ve 112 ada 2 parsel noda kayith tasmmazlar iizerinde bulunan iki kath ahsap yapmm 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 yap dar ile bir
kisrm veya tamammm yrkilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen
yapilarm sahiplerinin adrese dayah niifus kayit sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore
bun un izalesi icin belediye veya valilikee ii~ giin ieinde tebligat yapihr, Yapi sahibine bu sekilde
tebligat yaprlamamasr halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasmda 30 giin siire Ile
ilan edilir ve tebligat varakasr teblig yerine kaim olmak iizere tehlikeli yaprya asihr ve keyfiyet
muhtarla birlikte bir zabitla tespit edilir. Malik drsmda binada ikamet amaciyla oturanlara da ayrica
tahliye icin tebligat yapihr, Tebligan 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 i1eyapl
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 zabIta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hiikiimleri geregince, bahse
konu yapl can ve mal giivenligi a<;lsmdan tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca i~lem yapIlmasl
il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i<;in Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine
20.07.2020 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

\5~~
Genel Sekreter V.

UYE

~

~ .r.°fR{'·Y y
(iYiiksel UGUR

<"
Enciimen Miidiir V.

Adres: Kemerkopru Mah. 2No'lu C;:e e Yolu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: ( 8)2276638
Web adresi:: www.bartinozelidare.v.lr
Mail adresi:: encumen@bartinozelidare.gov.lr



T.e.
BARTIN n.OZEL iDARESi
ENCUMEN MUDURLUGU

iLENCUMENi

Kararm Ozeti
K Tarihi SaylSI Eki
A
R
A 20.07.2020 202
R

GE 20.07.2020 7602
EV
LR
EA
NK Dairesi: II Ozel Idaresi

il Ozel Idarerniz butcesi ile odenek tahsis edilen harcama
birimlerinden Destek Hizmetleri Mudurlugunce "15 Temmuz Sehitleri
Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gono kutlamalari iein LED ekran, ses
ve rsrk sistemi kurulumu" icin 20.000,00 TL, Yatmm ve Insaat
Mudurlugunce "YaH Konagr Bakrm ve Onarnm" i~in 10.887,00 TL
olmak iizere, Ek'li Aktarma cetvelinde belirtilen Yedek Odenek harcama
kaleminden 30.887,00 TL. odenegin aktanlmasi uygun gorulmustur.

KARAR ••
il Ozel Idaremiz butcesi ile odenek tahsis edilen harcama birimlerinden Destek Hizmetleri

Mildurlugunce "15 Temmuz Sehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Giino kutlamalari icm LED ekran, ses ve
rsrk sistemi kurulumu" iein 20.000,00 TL, Yatmm ve Insaat Mudurltlgunce "Yali Konagr Baknn ve Onarnm" iein
10.887,00 TL olmak iizere, Ek'li Aktarma cetvelinde belirtilen Yedek Odenek harcama kaleminden 30.887,00 TL.
odenek aktanlrnasi hakkindaki n Ozel Idaresi Mali Hizmetler Mtidtlrlugiintln 20.07.2020 tarih ve 7602 sayih yazisi
okunup incelendi.

n Ozel Idaremiz butcesi ile odenek tahsis edilen harcama birimlerinden Destek Hizmetleri
Mudurlugunce "15 Temmuz Sehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gonii kutlamalari iein LED ekran, ses ve
rsrk sistemi kurulumu" iein 20.000,00 TL, Yatmm ve Insaat Mtldurlugtlnce "YaH Konagl Bakim ve Onarnm" iein
10.887,00 TL olmak iizere, Ek'li Aktarma cetvelinde belirtilen Yedek Odenek harcama kaleminden 30.887,00 TL.
odenek aktanlmasi talep edilmektedir.

Mahalli Idareler Butce ve Muhasebe Yonetmeliginin Yedek Odenek bashkli 38 nci maddesinin
1nci bendi " ... Yedek Odenek tertibi altmdaki yedek odenek dismdaki diger tertiplere konacak yedek odenekler
konuldugu amac dismda kullanilamaz. Bu tertipten diger tertiplere aktarma Encumen karanyla yapihr." hiikmii

Soz konusu Mali Hizmetler Miidiirltigiince il Enciimenine sun ulan; Destek Hizmetleri
Mlidiirliigiince "15 Temmuz Sehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Giinii kutlamalarI i~in LED ekran, ses ve
l~lk sistemi kurulumu" i~in 20.000,00 TL, Yatmm ve in~aat Miidiirltigunce "YaH Konagl BakIm ve Onarlml" i~in
10.887,00 TL olmak iizere, Ek'li Aktarma cetvelinde belirtilen Yedek Odenek harcama kaleminden 30.887,00 TL.
odenegin aktanlmasl il Enciimenimizce uygun goriilmii~tilr.

Geregi i9in il Enciimeni J<.arar orneginin Mali Hizmetler Miidiirltigiine gonderilmesine
20.07.2020 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

geregince;
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Kararm Ozeti
K Tarihi SaYIS) Eki
A
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Cakraz sahilinde miilkiyeti idaremize ait olan 1 adet
tuvalet kabininin, 2886 sayih D.i.K. 'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih nOzel I--+----+---+--~
ldaresi Kanununun Enciimenin Gorev ve Yetkileri Bashkh 26/g maddesi
geregince pazarhk usulii ile idaremizce belirlenecek muhammen bedel
iizerinden 27/07/2020 pazartesi giinii Saat 14:00'te Enciimen Toplanti
Salonunda ihale edilmesi uygun gorulmustur.

KARAR ••

Cakraz sahilinde miilkiyeti idaremize ait olan 1 adet tuvalet kabininin, 2886 sayih
D.i.K.'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih il Ozel Idaresi Kanununun Enciimenin Gorev ve Yetkileri Bashkh
26/g maddesi geregince pazarhk usulii ile idaremizce belirlenecek muhammen bedel iizerinden ihale edilmesi
talebi hakkmdaki Il Ozel Idaresi lsletme ve lstirakler Mudurlugunun 17.07.2020 tarih ve 7538 sayih yazrsi
ve Ek'leri okunup incelendi.

Soz konusu Cakraz sahilinde miilkiyeti idaremize ait olan 1 adet tuvalet kabininin, 2886
sayih D.i.K.'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih n Ozel ldaresi Kanununun Enciimenin Gorev ve Yetkileri
Bashkli 26/g maddesi geregince pazarhk usulii ile idaremizce belirlenecek muhammen bedel iizerinden
27/07/2020 pazartesi giinii Saat 14:00'te Enciimen Toplanti Salonunda ihale edilmesi n Enciimenimizce
uygun gorulmustur.

Geregi icin Karar omeginin Idaremiz Isletme ve lstirakler Mudurlugune gonderilmesine
20.07.2020 tarihinde mevcut Oy Birligi ile Karar verildi.
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Genel Sekreter V.
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n,ENCUMENi

Kararm Ozeti
K Tarihi Sayisr Eki
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2886 sayih DJ.K. 'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih n
Ozel Idaresi Kanununun Enciimenin Gorev ve Yetkileri Bashkh 26/g t---+-----+----t---i
maddesi geregince pazarhk usulu ile idaremizce belirlenecek muhammen
bedel uzerinden, 27/07/2020 pazartesi giinii Saat 14:05'te Guzelcehisar
sahilinde ve Saat 14:10'da Mugada sahilinde belirlenen sezlong
noktalannm kiralanmasi isinin, Enciimen Toplanti Salonunda ihale
edilmesi uygun gorulmustur.

KARAR ••

Giizelcehisar ve Mugada sahilinde belirlenen sezlong noktalannm kiralanmasi isinin,
2886 sayih D.i.K.'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih ilOzel Idaresi Kanununun Enciimenin Gorev ve Yetkileri
Bashkli 26/g maddesi geregince pazarhk usulu ile idaremizce belirlenecek muhammen bedel iizerinden ihale
edilmesi talebi hakkmdaki ilOzel Idaresi lsletme ve lstirakler Mudurlugunun 20.07.2020 tarih ve 7603 sayih
yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Soz konusu Giizelcehisar ve Mugada sahilinde belirlenen sezlong noktalannm
kiralanmasi isinin, 2886 sayih D.i.K. 'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih ilOzel ldaresi Kanununun Enciimenin
Gorev ve Yetkileri Bashkh 26/g maddesi geregince pazarhk usulii ile Idaremizce belirlenecek muhammen
bedel uzerinden 27/07/2020 pazartesi giinii Saat 14:05'te Giizelcehisar sahilinde ve Saat 14:10'da Mugada
sahilinde belirlenen sezlong noktalarmm kiralanmasi isinin Encumen Toplanti Salonunda ihale edilmesi, n
Enciimenimizce uygun gorulmustur.

Geregi icin Karar orneginin idaremiz Isletrne ve lstirakler Mudurlugune gonderilmesine
20.07.2020 tarihinde mevcut Oy Birligi ile Karar verildi.

Genel Sekreter V.
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