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Tarihi SayrsiKararm Ozeti .
·Ilimiz Merkez llce Guzelcehisar Koyu Inkum Mevkiinde yer alan ve tapuda 138 ada

I parsel nolu tasmmaz uzerinde bulunan, 3 blok (BI, B2, CI, C2, 01, 02) 6 adet tatil evinden,
3 bloktan olusan BI bagimsiz bolumune istekli olrnadigi, ~~, ~2, .01, I?~bagrmsiz

bolumlerine istekliler tarafmdan teklif verilmedigi, C Blok I nolu bagirnsiz bolum rem ise istekli Ozer YAZ
tarafmdan 1.275.000,00TL son teklifin verildigi tespit edilmistir. . ..

Verilen teklifin degerlendirilrnesi sonucunda; Tatil evlerinin tamammin aym
tasmmaz iizerinde bulunrnasi ve niteliklerinin aym olmasi, ihaleden cekilen isteklilerin olmasi ve yeterli
rekabetin saglanamamasi goz onunde bulundurularak ihalelerin kamu zaranna yol acacagi kanaatine
vanldigmdan C Blok 1nolu bagunsiz bolnmun sansmm iptaline, .. ... .

ihalesi iptal edilen, kanhm saglanrnayan ve tekhf venlmeyen tatil evlerinin rse, Idare
yaran goz onunde bulundurularak kamu zaran olu~turulmayacak. sekilde . 288~ Sayih Devlet I~ale
Kanununun 511e maddesi geregince pazarhk usulu ile yeniden ihale edilmesi, satrlmadigi taktirde
dosyalannm ilgili mudnrlnge iadesi II Encumenimizce uygun gorulmnstur.
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KARAR:
llimiz Merkez ilce Glizelcehisar koyu inkum mevkiinde bulunan 138 ada 1 parsel nolu tasmmaz

lizerinde bulunan, 6 bloktan olusan 12 bagnnsiz tatil evinin sansr Genel Sekreterlik Makammm 05.03.2021 tarihli ve
2530 sayih yazilan ile n Genel Meclisine teklif edilmis Genel Sekreterlik Makammm 10.03.2021 tarihli ve 2771
sayih Olur'lan ile muhammen bedel tespit komisyonunca tutan tespit edilmis olup, n Genel Meclisinin 06.04.2021
tarih ve 44 sayih karan ile satislannm yapilmasi uygun gorulmustur.

Valilik Makammm 03.05.2021 tarihli ve 4875 sayih yazrlan ile n Enclimenine teklif edilmis, n
Enclimeninin 04.05.2021 tarihli ve 104 sayih karan ile muhammen bedel tespit komisyonunca belirlenen tutan
lizerinden, soz konusu tatil evlerinin satl~l iyin ihale glin ve saatleri belirlenmi~tir.

27.05.2021 tarihinde Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede 1 defa, 27.05.2021 ve 02.06.2021
tarihlerinde Yerel Gazetede 1 defa, aynca idaremiz ve Valiligimiz internet sitelerinde; 3 blok (B I, B2, C 1, C2, D I,
D2) 6 baglmslz boliimlerin ihalesi 08.06.2021 tarihinde Bl(14:00), B2(14:30), Cl(15:00), C2(15:30), Dl(16:00),
D2( 16:30) saatlerinde ihale edilecegi ilan edilmi~tir.

ihale komisyonuna istekliler tarafmdan 3 blok (Bl, B2, Cl, C2, DI, D2) baglmslz bOllim tatil evleri
ihalesine katIlmak iyin 08.06.2021 tarih ve saat 12:00 'a kadar idaremizce istenilen evraklan teslim etmi~lerdir. ihale
komisyonunca yapIlan incelemede Valilik Makammm;

06.05.2021 tarihli ve 4964 saYlh ihale Onay'l ile Saat 14:00'da yapIlacak olan, B Blok 1 nolu baglmslz
bollim tatil evi ihalesine istekli olmadlgl,

06.05.2021 tarihli ve 4963 saYlh ihale Onay'l ile Saat 14:30'da yapdacak olan, B Blok 2 nolu baglmslz
bollim tatil evi ihalesine 1 isteklinin oldugu,

06.05.2021 tarihli ve 4962 sayIlI ihale Onay'l ile Saat 15:00'da yapllacak olan, C Blok 1 nolu baglmslz
boliim tatil evi ihalesine 3 isteklinin oldugu,

06.05.2021 tarihli ve 4959 sayIlI ihale Onay'l ile Saat 15:30'da yapIlacak olan, C Blok 2 nolu baglmslz
boliim tatil evi ihalesine 2 isteklinin oldugu,

06.05.2021 tarihli ve 4960 saYlh ihale Onay'l ile Saat 16:00'da yapIlacak olan, D Blok 1 nolu baglmslz
boliim tatil evi ihalesine 2 isteklinin oldugu,

06.05.2021 tarihli ve 4961 sayIlI ihale OnaY'1 ile Saat 16:30'da yapllacak olan, D Blok 2 nolu baglmslz
boliim tatil evi ihalesine 2 isteklinin oldugu ve istenilen evraklann uygun oldugu gorlilmli~tlir.

Muhammen bedel tespit komisyonu tarafmdan tespit edilen bedel lizerinden, 2886 sayIlI D.i.K. 45.
Maddesine gore aylk teklifusulii ile 3 blok (BI, B2, Cl, C2, Dl, D2) baglmslz boliim tatil evleri ihalesine geyildi.

Saat 14:00'da, B Blok 1 nolu baglmslz bOllim tatil evi ihalesine istekli olmadlgl,
Saat 14:30'da, B Blok 2 nolu baglmslz bollim tatil evi ihalesine 1 isteklinin oldugu ancak yekildigi,
Saat 15:00'da, C Blok 1 nolu baglmslz bollim tatil evi ihalesine 3 isteklinin oldugu, 2 isteklinin yekildigi,

diger istekli olan Ozer YAZ'm 1.275.000,00 TL son teklifverdigi,
Saat 15:30'da, C Blok 2 nolu baglmslz bollim tatil evi ihalesine 2 isteklinin oldugu ancak yekildigi,
Saat 16:00'da, D Blok 1 nolu baglmslz bollim tatil evi ihalesine 2 isteklinin oldugu ancak yekildigi,
Saat 16:30'da, D Blok 2 nolu baglmslz boliim tatil evi ihalesine 2 isteklinin oldugu ancak yekildigi

gOrlilerek ihaleler tamamlanml~tIr.
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KARAR:
llimiz Merkez ilye Giizelcehisar Koyu inkum Mevkiinde yer alan ve tapuda 138 ada 1 parsel nolu

tasmmaz iizerinde bulunan, 3 blok (B 1, B2, C 1, C2, D 1, D2) 6 adet tatil evinden,
3 bloktan olusan B 1 bagnnsiz bolumtme istekli olmadigi, B2, C2, D 1, D2 bagimsiz bolilmlerine

istekliler tarafmdan teklif verilmedigi, C Blok 1 nolu bagimsiz bolilm icin ise istekli Ozer YAZ tarafmdan
1.275.000,00 TL son teklifin verildigi tespit edilmistir,

Veri len teklifin degerlendirilmesi sonucunda; Tatil evlerinin tamammm aym tasmmaz iizerinde
bulunmasi ve niteliklerinin aym olmasi, ihaleden cekilen isteklilerin olmasi ve yeterli rekabetin saglanamamasi goz
onunde bulundurularak ihalelerin kamu zararma yol acacagi kanaatine vanldigmdan C Blok 1 nolu bagimsiz
bolumun satrsmm iptalipe,

ihalesi iptal edilen, katihm saglanmayan ve teklif verilmeyen tatil evlerinin ise, Idare yaran goz
onunde bulundurularak kamu zaran olusturulmayacak sekilde 2886 Sayih Devlet lhale Kanununun 51/e maddesi
geregince pazarhk usulii ile yeniden ihale edilmesi, sanlmadigi taktirde dosyalarmm ilgili mudurlnge iadesi n
Enciimenimizce uygun gorulmtisttlr.

Geregi icin Karar orneginin idaremiz imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugune gonderilmesine
08.06.2021 tarihinde mevcut Oy Birligi ile Karar verildi.

~'''''''.''''#1L1
Metm

Genel Sekreter V.

2886 Sayih Kanunun 3J~Maddesi geregince ONAYLANDI.
... ./.11. ./2021

Sinanv~ry;~
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Kararm Ozeti :
llimiz Merkez llce GUzelcehisar KOyUInkum Mevkiinde yer alan ve tapuda 138 ada

1 parsel nolu tasmmaz Uzerinde bulunan, 3 blok (EI, E2, FI, F2, 01, G2) 6 adet tatil evinden,
TatiI evIerinin tamammm aym tasmmaz Uzerinde bulunmasi ve niteliklerinin aym

olmasi, ihaIeden cekilen istekIiIerin olmasi ve yeterIi rekabetin saglanamamasr nedeniyIe kamu zaran
olusacagi kanaatine vanldigmdan, F Blok I nolu bagimsiz bolumun satismm iptaline,

G Blok 2 nolu bagimsiz bolurn tatiI evi ihalesinin, Erdal ALTUNTA$ tarafmdan teklif
edilen 1.450.000,00 TL bedeIIe istekli uhdesinde birakilrnasma,

Ihalesi iptal edilen ve katihm olmayan tatil evIerinin ise, ldare yaran goz onunde
buIunduruIarak kamu zaran olusturulrnayacak sekilde 2886 Sayih DevIet lhale Kanununun 5l1e maddesi
geregince pazarhk usulu iIe yeniden ihaIe edilmesi, satilmadigi taktirde dosyalannm i1gili rnudurluge iadesi
II EncUmenimizce uygun gorulmustur.

K Tarihi Sayrsr Eki
A
R
A 09.06.2021 131
R

GE
EV 03.05.2021 4875
LR
EA
NK Dairesi : iIOzel ldaresi

KARAR
Ilimiz Merkez ilce Giizelcehisar koyti inkum mevkiinde bulunan 138 ada 1 parsel nolu tasmmaz

iizerinde bulunan, 6 bloktan olusan 12 bagimsiz tatil evinin satisi Genel Sekreterlik Makarmrnn 05.03.2021 tarihli
ve 2530 sayih yazilan ile n Genel Meclisine teklif edilmis Genel Sekreterlik Makarnuun 10.03.2021 tarihli ve 2771
sayih Olur'lan ile muhammen bedel tespit komisyonunca tutan tespit edilmis olup, it Genel Meclisinin 06.04.2021
tarih ve 44 sayih karan ile sanslannm yapilmasi uygun gorulmustur,

Valilik Makammm 03.05.2021 tarihli ve 4875 sayih yazilan ile n Enciimenine teklif edilmis, n
Enciimeninin 04.05.2021 tarihli ve 104 sayih karan ile muhammen bedel tespit komisyonunca belirlenen tutan
iizerinden, soz konusu tatil evlerinin satisi icin ihale giin ve saatleri belirlenmistir,

27.05.2021 tarihinde Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede 1 defa, 27.05.2021 ve 02.06.2021
tarihlerinde Yerel Gazetede 1 defa, aynca Idaremiz ve Valiligimiz internet sitelerinde; 3 blok (E 1, E2, F 1, F2, G 1,
G2) 6 bagimsiz boliimden olusan tatil evlerinin sans ihalesinin ise 09.06.2021 tarihinde E1(14:00), E2(14:30),
F1(15:00), F2(15:30), G1(16:00), G2(16:30) saatlerinde yapilacagi ilan edilmistir,

Ihale komisyonuna istekliler tarafindan 3 blok (E1, E2, F1, F2, G1, G2) bagunsiz bolum tatil evleri
ihalesine katilmak icin 09.06.2021 tarih ve saat 12:00'a kadar ldaremizce istenilen evraklan teslim etmislerdir. Ihale
komisyonunca yapilan incelemede Valilik Makammm;

06.05.2021 tarihli ve 4958 sayrh Ihale Onay'i ile Saat 14:00'da yapilacak olan, E Blok I nolu baglmsl
boliim tatil evi ihalesine 3 isteklinin oldugu,

06.05.2021 tarihli ve 4957 saYllI ihale OnaY'l ile Saat 14:30'da yapllacak olan, E Blok 2 nolu baglmslz
boliim tatil evi ihalesine 2 isteklinin oldugu,

06.05.2021 tarihli ve 4956 saYlh ihale OnaY'l ile Saat 15:00'da yapllacak olan, F Blok 1 nolu baglmslz
boliim tatil evi ihalesine 4 isteklinin oldugu,

06.05.2021 tarihli ve 4955 saYlh ihale Onay'l ile Saat 15:30'da yaptlacak olan, F Blok 2 nolu baglmsl
bOliim tatil evi ihalesine 3 isteklinin oldugu,

06.05.2021 tarihli ve 4953 saytll ihale OnaY'l ile Saat 16:00'da yaptlacak olan, G Blok I nolu baglmslz
boliim tatil evi ihalesine 3 isteklinin oldugu,

06.05.2021 tarihli ve 4954 saYlh ihale OnaY'l ile Saat 16:30'da yaptlacak olan, G Blok 2 nolu baglmslz
boliim tatil evi ihalesine 3 isteklinin oldugu ve istenilen evraklann uygun oldugu goriilmii~tiir.

Muhammen bedel tespit komisyonu tarafmdan tespit edilen bedel iizerinden 2886 saytll D.i.K. 45.
Maddesine gore aylk teklifusulii ile 3 blok (E1, E2, F1, F2, G1, G2) baglmslz boliim tatil evleri ihalesine geyildi.

Saat 14:00'da, E Blok 1 nolu baglmslz boliim tatil evi ihalesine 3 isteklinin oldugu, 1 isteklinin yekildigi 2
isteklinin ise kattlmadlgl,

Saat 14:30'da, E Blok 2 nolu baglmslz boliim tatil evi ihalesine 2 isteklinin oldugu ancak katllmadlgl,
Saat 15:00'da, F Blok 1 nolu baglmslz boliim tatil evi ihalesine 4 isteklinin oldugu, 1 isteklinin gekildigi,

2 isteklinin katllmadlgl, diger istekli Hayrettin AYDIN'm 1.270.000,00 TL son teklifi verdigi,
Saat 15:30'da, F Blok 2 nolu baglmslz boliim tatil evi ihalesine 3 isteklinin oldugu, 1 isteklinin yekildigi,

2 isteklinin ise kattimadlgl,
Saat 16:00'da, G Blok 1 nolu baglmslz boliim tatil evi ihalesine 3 isteklinin oldugu, 1 isteklinin yekildigi,

2 isteklinin ise kattimadlgl,
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KARAR:
Saat 16:30'da, G Blok 2 nolu bagimsiz bolum tatil evi ihalesine 3 isteklinin oldugu.Z isteklinin

kaulmadigi, diger istekli Erdal ALTUNTA~'m 1.450.000,00 TL son teklifi verdigi gorulerek ihaleler
tamamlanmistir .

llimiz Merkez ils:e Giizelcehisar Koyu inkum Mevkiinde yer alan ve tapuda 138 ada I parsel nolu
tasmmaz iizerinde bulunan, 3 blok (E I, E2, F 1, F2, G I, G2) 6 adet tatil evinden,

3 blok E I, F2, G I bagimsiz bolumlerine istekliler tarafmdan teklif verilmedigi, E2 katilim olmadigi, F
Blok 1 nolu bagimsiz bolum icin istekli Hayrettin AYDIN tarafmdan 1.t_70.000,00 TL ve G Blok 2 nolu bagimsiz
bolum icin istekli Erdal ALTUNTA~ tarafmdan 1.450.000,00 TL son teklifin verildigi tespit edilmistir,

Sonuc olarak verilen tekliflerin degerlendirilmesi sonucunda; Tatil evlerinin tamammm aym tasmmaz
iizerinde bulunmasi ve niteliklerinin aym olmasi, ihaleden cekilen isteklilerin olmasi ve yeterli rekabetin
saglanamamasi nedeniyle kamu zaran olusacagi kanaatine vanldigmdan, F Blok 1 nolu bagimsiz bolnmun satismm
iptal~e,
-- G Blok 2 nolu bagimsiz bolum tatil evi ihalesinin, Erdal ALTUNT A~ tarafmdan teklif edilen
1.450.000,00 TL bedelle istekli uhdesinde birakilmasma,

lhalesi iptal edilen, katihm saglaiimaYan ve teklif verilmeyen tatil evlerinin ise, ldare yaran goz onunde
bulundurularak kamu zaran olusturulmayacak sekilde 2886 Sayih Devlet lhale Kanununun 51/e maddesi geregince
pazarhk usulii ile yeniden ihale edilmesi, satilmadrgi taktirde dosyalanmn ilgili mudurluge iadesi n Enciimenimizce
uygun gorulmnstur.

Geregi icin Karar orneginin ldaremiz imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugune gonderilmesine
09.06.2021 tarihinde mevcut Oy Birligi ile Karar verildi.
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ilimiz Ulus llceye bagh Kizillar koyu smirlan
icerisinde bulunan, tapuda F28b 15b2b pafta, 173 ada 1, 2, 3 nolu 1---1------+----+----1
parsellerin Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin hukumleri geregince
tevhid edilmesi uygun gorulmustur.
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Kararm Ozeti

KARAR ••
ilimiz Ulus llceye bagh Kizillar koyu smirlan icerisinde bulunan, tapuda F28b 15b2b

pafta, 173 ada 1, 2, 3 nolu parsellerin tevhid edilmesi isleminin yapilmasi hakkmdaki nOzel Idaresi imar ve
Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 04.06.2021 tarih ve 5980 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Il Ozel Idaresi personellerinden imar ve Kentsel iyilestirme Mudur V. Ilker SARIKA YA
ve Harita Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Ulus llceye bagh Kizillar koyu smirlan icerisinde
bulunan, tapuda F28b15b2b pafta, 173 ada 1, 2, 3 nolu parsellerin tevhid edilmesi icin 7402/170 Nolu
Harita ve Kadastro Muhendislik Burosu tarafindan hazirlanan tevhid dosyasinda yapilan incelemeler
neticesinde:

1-173 ada 1 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 44,39 m2, 173 ada 2 parsel nolu
tasmmazm yuzolcumuntm 55,66 rrf ve miilkiyetlerinin Mehmet GDNEY' e, 173 ada 3 parsel nolu
tasmmazm yuzolcumunun 262,39 m2 ve miilkiyetinin Mehmet GDNEY ve Yasin GDNEY' e ait
oldugu;

2- Soz konusu 173 ada 1, 2, parsel nolu tasmmazlann bahce vasfinda, 173 ada 3 parsel
nolu tasmmazm kargir ev ve bahce vasfmda oldugu,

3- 173 ada 1, 2, 3 parse I nolu tasmmazlann Kizillar Koyu Koy Yerlesik Alam ve Civan
Smm icinde kaldigi,

Tevhid islemi sonucunda; A parseli, olustugu gorulmustur.

Bahse konu Ilimiz VIus llceye bagh Kizillar koyu smirlan icerisinde bulunan, tapuda
F28b 15b2b pafta, 173 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde kayith ta~mmazlarln, 3194 saYlh imar Kanununa
dayanIlarak ylkartIlan Planslz Alanlar imar Yonetmeligi hiikiimleri geregince tevhid i~leminin yapIlmasl il
Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi iyin il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 08.06.2021 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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Ilimiz Amasra Ilceye bagh Sarayduzu koyu simrlan
icerisinde bulunan, tapuda E28c09b2d pafta, 150 ada 38, 68 nolu 1---+----+----+-----1
parsellerin Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin hukumleri geregince
tevhid edilmesi uygun gorulmustur.
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KARAR ••
ilimiz Amasra Ilceye bagh Sarayduzu kdyil smirlan icerisinde bulunan, tapuda

E28c09b2d pafta, 150 ada 38, 68 nolu parsellerin tevhid edilmesi isleminin yapilmasi hakkmdaki n Ozel
Idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 04.06.2021 tarih ve 6033 sayih yazisr ve Ek'leri okunup
incelendi.

n Ozel ldaresi personellerinden Imar ve Kentsel iyilestirme Mudur V. llker SARIKA YA
ve Harita Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafmdan, llimiz Amasra llceye bagh Sarayduzu koyu simrlan
icerisinde bulunan, tapuda E28c09b2d pafta, 150 ada 38, 68 nolu parsellerin tevhid edilmesi icin 7402/170
Nolu Harita ve Kadastro Muhendislik Burosu tarafmdan hazirlanan tevhid dosyasmda yapilan incelemeler
neticesinde:

1-150 ada 38 parsel nolu tasinmazm yuzolcumunun 234,82 nr', 150 ada 68 parsel nolu
tasmmazm yuzolcumunun 377,38 m2 ve miilkiyetlerinin Fikret I$IK' a ait oldugu;

2- Soz konusu 150 ada 68 parsel nolu tasmmazm bahce vasfmda, 150 ada 38 parsel
nolu tasmmazm iki adet samanhk ve bahcesi vasfmda oldugu,

3- 150 ada 38, 68 parsel nolu tasmmazlann Sarayduzu Koyu Koy Yerlesik Alaru ve
Civan Smm icerisinde kaldigi,

Tevhid islemi sonucunda; A parseli, olustugu gorulmustur.

Bahse konu llimiz Amasra llceye bagh Sarayduzu koyu simrlan icerisinde bulunan,
tapuda E28c09b2d pafta, 150 ada 38, 68 nolu parsellerde kayith tasmmazlann, 3194 sayih imar Kanununa
dayamlarak cikartilan Plansiz Alanlar lmar Yonetmeligi hukumleri geregince tevhid isleminin yapilmasi n
Enciimenimizce uygun gorulmustur.

Geregi icin il Enciimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 08.06.2021 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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Genel Sekreter V.
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llimiz Amasra llceye bagh Tarlaagzi koyu smirlan icerisinde
bulunan, mulkiyeti Salih GUNAY, Mehmet BURAN ve Nebiyle BURAN' a ait olan,I---!-----!----!----i
tapuda E28c02clc pafta 106 ada 9, 12, 13, 14 parsellerde kayith tasmmazlann Plansiz
Alanlar imar Yonetmeliginin hukumleri geregince tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazi
uygun gorulmustur.

Kararm Ozeti

KARAR
llimiz Amasra llceye bagh Tarlaagzi koytl smirlan icerisindebulunan, mulkiyeti SalihGUNAY,Mehmet BURAN

ve Nebiyle BURAN' a ait olan, tapuda E28c02clc pafta 106 ada 9, 12, 13, 14parsellerde kayith tasmmazlann Plansiz Alanlar
imar Yonetmeliginin hukumleri geregince tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazmm yapilrnasi hakkmdaki iI Ozel ldaresi imar ve
Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 04.06.2021 tarih ve 6032 sayih yazrsi ve Ek'leri okunup incelendi.

n Ozel ldaresi personellerinden imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. llker SARIKAYA ve Harita Teknikeri
Fatma AKBIYIK tarafmdan, llimiz Amasra llceye bagh Tarlaagzi k6yUsimrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Salih GUNAY,
Mehmet BURAN veNebiyle BURAN' a ait olan, tapuda E28c02clc pafta 106ada 9, 12, 13, 14parsellerde kayith tasmmazlann
tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Sercan iPEK tarafindan hazirlanan tevhid-ifraz dosyasmda yapilan

incelemeler neticesinde:
1- 106ada 9 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 864,39m2 ve mulkiyetinin Salih GUNAY' a, 106ada 12parsel

nolu tasmmazm yttzolcumuntm 127,28m2 ve mulkiyetinin Salih GUNAY' a, 106 ada 13 parse1nolu tasmrnazm yuzolcumunun
70,62 m2 ve mulkiyetinin Mehmet BURAN' a, 106 ada 14 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 444,17 m2 ve mulkiyetinin
Nebiyle BURAN ve Mehmet BURAN' a ait oldugu;

2- S6zkonusu 106ada 9,12,13,14 parsel nolu tasmmazlann, Tarlaagzi K6yUK6y Yerlesik Alam icerisinde kaldigi;
3- Tevhid islemi, 3194 sayih imar Kanununa dayamlarak cikarnlan Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin 62.

maddesi son (Ek: 30.6.2001 - 24448 s. R.G) fikrasmda "Tevhid i~lemlerinde 5000m2 asgari bUyUkllik~artIaranmaz" hiikmii
geregince uygun oldugu,

Bahse konu ta~mmazlarm tevhid ve 2 (iki) klsma ifrazmm yapllmasl talep edilmi~ olup, talep edilen i~lem
hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmu~tur.

Bahse konu ilimiz Amasra iIgeye bagh Tariaagzl k6yU slmriarl igerisinde bulunan, miilkiyeti Salih GUNAY,
Mehmet BURANveNebiyle BURAN' a ait olan, tapuda E28c02clc pafta 106ada 9, 12, 13, 14parsellerde kaYlthta~mmazlarm
02.11.1985 tarih ve 18916saylh Resmi Gazetede yaYlmlanarakyUrlirliigegiren Planslz Alanlar imar Y6netmeligi'nin "Belediye
ve MlicavirAlan Smlrlarl Dl~mdaplam bulunmayan K6y ve Mezralarm Yerie~ikAlamnda Uygulanacak Esaslar" ba~llkhbe~inci
Mliimliniin 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu
eline ge9mi~bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlr.Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara cephesi olan
parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle 91kmazsokak olu~turulamaz " 45. maddesinde "ifraz i~lemlerinde parsel geni~likleri
15.00m'den parsel derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapilamaz" hlikmli
geregince tevhid edilerek 2 (iki) klsma ifrazmm yapllmasl, il Enclimenimizce uygun g6rlilmli~tiir.

Geregi i9in iI EncUmeniKarar 6meginin imar ve Kentsel iyile~tirme MiidiirlUglineg6nderilmesine 08.06.2021
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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Ilimiz Ulus llceye bagh Dodurga koyu simrlan A
icerisinde bulunan, mulkiyeti Huseyin KARA' ya ait olan, tapuda l--R_+- I--__ I--__ -I

E29d18d2a pafta 136 ada 3 parsel nolu tasmmazm 4 (dort) kisma ifrazi ~ ~
04.06.2021 6028 -uygundur. L R !--__ ___J"--_ ___J"--__ -!
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08.06.2021 135

Dairesi: it Ozel Idaresi

KARAR
llimiz Ulus llceye bagh Dodurga koyu simrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Huseyin

KARA' ya ait olan, tapuda E29d18d2a pafta 136 ada 3 parsel nolu tasmmazm 4 (dort) kisma ifrazmm
yapilmasi hakkmdaki n Ozel ldaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudurluguntln 04.06.2021 tarih ve 6028
sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

Il Ozel ldaresi Imar ve Kentsel lyilestirme Mudur V. llker SARIKAYA ve Harita
Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Ulus Ilceye bagh Dodurga koyu smirlan icerisinde bulunan,
mulkiyeti Huseyin KARA' ya ait oIan, tapuda E29d18d2a pafta 136 ada 3 parsel nolu tasmmazm 4 (dort)
kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Ercan USTAOGLU tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan
incelemeler neticesinde:

1- E29d18d2a pafta 136 ada 3 parsel nolu tasmmazin yuzolcumunun 5278,33 m2 ve
mulkiyetinin Huseyin KARA' ya ait oldugu,

2- Soz konusu E29d18d2a pafta 136 ada 3 parsel nolu tasmmazm key yerlesik alam
icerisinde kaldigi tespit edilmistir.

Bahse konu tasmmazin 4 (dort) kisma ifraz yapilmasuu talep etmis olup, talep edilen
islem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu llimiz Ulus Ilceye bagh Dodurga koyu simrlan icerisinde bulunan,
mulkiyeti Huseyin KARA' ya ait oIan, tapuda E29d18d2a pafta 136 ada 3 parsel nolu tasmmazm
02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yUrUrlUgegiren Planslz Alanlar imar
Yenetmeligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan Smularl DI~mda planl bulunmayan Key ve Mezralann
Yerle~ikAlamnda Uygulanacak Esaslar" b~hkh be~inci belumiinun 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde
edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline ge9mi~ bir yola
cephesinin bulunmasl ~arttIr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara cephesi olan
parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle 9lkmaz sokak oIu~turuiamaz" 45. maddesinde "ifraz i~Iemierinde
parsel geni~Iikleri 15.00 m'den parsel derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz suretiyle elde edilen
parsellerde ikinci kere ifraz yaptlamaz " hUkmugeregince 4 (dert) klsma ifrazl, il Encumenimizce uygun
gerUlmu~tur.

Geregi i9in il Encumeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme MudfulUgiine
genderilmesine 08.06.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.
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Ilimiz Ulus Ilceye bagh Kullu koyu simrlan A
icerisinde bulunan, mulkiyeti Yasar BOSTANCI ve Mustereklerine aitl--R_-I-- I--__ I--__ -t

olan, tapuda E29d18d3b pafta 112 ada 76 parsel nolu tasmmazm 2 (iki) GE ~ 04.06.2021 6029
kisma ifrazi uygundur. L R I--__ __.JL.-__ L.- __ --I
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08.06.2021 136

Dairesi: ilOzel idaresi

KARAR
llimiz Ulus Ilceye bagh Kullii koyu suurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Yasar

BOSTANCI ve Mustereklerine ait olan, tapuda E29d18d3b pafta 112 ada 76 parseI nolu tasmmazm 2 (iki)
kisma ifrazinm yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun
04.06.2021 tarih ve 6029 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.n Ozel ldaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur v. llker SARIKAYA ve Harita
Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafindan, Ilimiz Ulus llceye bagh Kullu koytl snurlan icerisinde bulunan,
mtilkiyeti Yasar BOSTANCI ve Mustereklerine ait olan, tapuda E29d18d3b pafta 112 ada 76 parsel nolu
tasmmazm 2 (iki) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Ercan USTAOGLU tarafmdan hazirlanan ifraz
dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- E29d18d3b pafta 112 ada 76 parseI nolu tasmmazm yuzolctimunun 2036,75 m2 ve
mulkiyetinin Yasar BOSTANCI ve Mustereklerine ait oldugu,

2- Soz konusu E29d18d3b pafta 112 ada 76 parsel nolu tasmmazm koy yerlesik alam
icerisinde kaldigi tespit edilmistir.

Bahse konu tasmmazm 2 (iki) kisma ifraz yapilmasim talep etmis olup, talep edilen
islem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu Ilimiz Ulus llceye bagh Kullu koyu simrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti
Yasar BOSTANCI ve Mti~tereklerineait olan, tapuda E29d18d3b pafta 112 ada 76 parsel nolu ta~mmazm
02.11.1985 tarih ve 18916 saytll Resmi Gazetede yaYlmlanarak ytirtirltige giren Planslz Alanlar imar
Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mticavir Alan Smlrlarl Dl~mda planl bulunmayan Koy ve Mezralann
Yerle~ikAlanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci bOltimtintin44.maddesinde " ifraz suretiyle elde
edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline geymi~ bir yola
cephesinin bulunmasl ~artt1r.Parselden terk sureti ile 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 20,00 m den az olamaz, ifraz suretiyle elde edilen
parsellerde ikinci kere ifraz yaptlamaz " hUkmtigeregince 2 (iki) klsma ifrazl, il Enctimenimizce uygun
gortilmti~ttir.

Geregi iyin il Enctimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mtidtirltigtine
gonderilmesine 08.06.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.
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Ilimiz Merkez llceye bagh Terkehaliller koyu A
suurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Kamil GOKGOZ ve ibrahiml-R_+- __ __,I-__ I- __ -;
OZER' e ait olan, tapuda E28c18c2b-19dla pafta 119 ada 36 parsel ~ ~
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Dairesi: it Ozel ldaresi

KARAR
llimiz Merkez llceye bagh Terkehaliller koyu suurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti

Kamil GOKGOZ ve Ibrahim OZER' e ait olan, tapuda E28c18c2b-19dla pafta 119 ada 36 parsel nolu
tasmmazm 4 (dort) kisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme
Mudurlugunun 04.06.2021 tarih ve 6030 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

n Ozel ldaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur v. llker SARlKA YA ve Harita
Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafmdan, ilimiz Merkez llceye bagh Terkehaliller koyu suurlan icerisinde
bulunan, mulkiyeti Kamil GOKGOZ ve Ibrahim OZER' e ait olan, tapuda E28c18c2b-19dla pafta 119
ada 36 parsel nolu tasmmazm 4 (dort) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Sinan ALP tarafmdan hazirlanan
ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

l-E28cI8c2b-19dla pafta 119 ada 36 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 2852,22
m2 ve miilkiyetinin Kamil GOKGOZ ve Ibrahim OZER' e ait oldugu,

2- Soz konusu E28c18c2b-19dla pafta 119 ada 36 parsel nolu tasmmazm koy yerlesik
alaru icerisinde kaldigi tespit edilmistir.

Bahse konu tasmmazm 4 (dort) kisma ifraz yapilmasim talep etmis olup, talep edilen
islem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu ilimiz Merkez llceye bagh Terkehaliller koyu suurlan icerisinde bulunan,
mulkiyeti Kamil GOKGOZ ve Ibrahim OZER' e ait olan, tapuda E28c18c2b-19dla pafta 119 ada 36
parsel nolu tasmmazm 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren
Plansiz Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan Smulan DI~mda planl bulunmayan
Koy ve Mezralann 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
ge9mi~ bir yola cephesinin bulunmasl ~arttu. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara
cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle 9lkmaz 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 " hUkmu geregince 4 (dort) klsma ifrazl, ilEnciimenimizce
uygun gOrUlmu~tUr.

Geregi i9in il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mudurlugiine
gonderilmesine 08.06.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.
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llimiz Merkez llceye bagh Barkacboz koyu simrlan A
icerisinde bulunan, mulkiyeti Hamide KARAKAS ve mii~tereklerineI-R_+- t- __ t-__ -i

ait olan, tapuda F28b08alc pafta 172 ada 26 parsel nolu tasmmazm GE ~ 04.06.2021 6031
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Dairesi: nOzel ldaresi

KARAR
ilimiz Merkez llceye bagh Barkacboz koytl simrlan icerisinde bulunan, miilkiyeti

Hamide KARAKAS ve mustereklerine ait olan, tapuda F28b08al c pafta 172 ada 26 parsel nolu
tasmmazm 4 (dart) kisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki il Ozel ldaresi imar ve Kentsel Iyilestirme
Mudurlugtmun04.06.2021 tarih ve 6031 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

il Ozel ldaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudur V. llker SARIKAYA ve Harita
Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafindan, ilimiz Merkez Ilceye bagh Barkacboz koyu snurlan icerisinde
bulunan, mulkiyeti Hamide KARAKAS ve mii~tereklerine ait olan, tapuda F28b08alc pafta 172 ada 26
parsel nolu tasmmazm 4 (dart) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Sinan ALP tarafmdan hazirlanan ifraz
dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

I-F28b08alc pafta 172 ada 26 parsel nolu tasmmazm yuzolctlmunun 4967,52 m2 ve
miilkiyetininHamide KARAKAS ve mtistereklerine ait oldugu,

2- Soz konusu F28b08alc pafta 172 ada 26 parse1nolu tasmmazm kay yerlesik alanr
icerisinde kaldigi tespit edilmistir.

Bahse konu tasmmazm 4 (dart) kisma ifraz yapilmasiru talep etrnis olup, talep edilen
islem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu ilimiz Merkez Ilceye bagh Barkacboz koyu simrlan icerisinde bulunan,
mulkiyeti Hamide KARAKAS ve mustereklerine ait olan, tapuda F28b08alc pafta 172 ada 26 parsel nolu
tasmmazm 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz
Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan Smlflan Dl~mda planl bulunmayan Kay ve
Mezralann Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci baliimiiniin 44.maddesinde " ifraz
suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu e1inege<;mi~
bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlf. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara
cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle <;lkmazsokak olu~turulamaz " 45. maddesinde "ifraz
i~lemlerindeparsel geni~likleri 15.00 m'den parsel derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz suretiyle elde
edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapllamaz " hiikmii geregince 4 (dart) klsma ifrazl, il Enciimenimizce
uygun gariilmii~tiir.

Geregi i<;inil Enciimeni Karar ameginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
ganderilmesine 08.06.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.
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Kararm Ozeti

ilimiz, Ulus llcesi, Kecideresi Koyu smirlan icerisinde
bulunan, tapuda 203 ada, 9 parseI no'da kayith 179,29 m2 yuzolcumlu
tasmmaz Iizerine Nuri KAYA tarafmdan Konut (Prefabrik) amach
insaatm yapilmasi uygun gorulmtistur.

KARAR
Ilimiz, Ulus llcesi, Keyideresi Koyu snurlan icerisinde bulunan, tapuda 203 ada, 9

parsel no' da kayrth 179,29 m2 ylizolyiimlu tasmmaz Ilzerine Nuri KAYA tarafmdan Konut
(Prefabrik) amach insaatm yapilmasi hakkmdaki il Ozel Idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme
Mudurlugunun 07.06.2021 tarih ve 6119 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

limiz, Ulus llcesi, Kecideresi Koyu suurlan icerisinde bulunan, tapuda 203 ada, 9
parsel no'da kayith 179,29 m2 ylizolyiimlu tasmmaz uzerine Nuri KAYA tarafmdan ilgide belirtilen tarih
ile Idaremiz kayitlanna ahnan dilekcesinde Konut (Prefabrik) amach insaat yapma talebinde
bulunulmustur.

Yapilan inceleme neticesinde, parselin ytizolctlmtlnun 179,29 m2 oldugu
gorulmustur. 3194 Sayih imar Kanununa dayamlarak cikartrlan Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin 5.
Bolum, 49. Maddesi "Parsel biiyi.ikliikleri hakkmdaki hukumlere uymayan parsellerde, uygun hale
getirilmedikce yapi ve ilave yapi yapilmasma izin verilemez." , Baymdtrhk ve lskan Bakanhgr'mn
2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesi de "Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin 45. maddesinde, koy ve
mezralarm yerlesik alanlarmda ve civarmda 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 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge
giren Yonetmelik oncesinde ytirurltikte bulunan 43.madde hukumlerine uygun olarak olusturulmus ve
yonetmeligin 49. maddesi hiikiimlerinin uygulanmasma imkan bulunmayan, koy yerle~ik alanl iyindeki
300 m2' den kUyiikparsellerde, parselin ~ekli ve konumu gibi ozelliklerde dikkate ahnmak ve iizerinde
yapl yapmaya musait olup olmadlgl il Encumenince degerlendirilmek suretiyle yapl izni verilmesi uygun
gOri.ilmektedir.Soz konusu alanlann <;evre Duzeni Planl kapsammda kalmaSl halinde plan kararlarma
uygunluk saglanmasl gerekmektedir." hiikiimleri geregince talep edilen ta~lnmaza Konut (Prefabrik)
amayh in~aatmyapIlmasl il Enciimenimizce uygun gori.ilmu~tfu.

Geregi iyin Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mudfulugtine
gonderilmesine 08.06.2021 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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HARTIN n, OZEL iDARESi
yAZI i~LERi MiiDiiRLii(;u n,ENCUMENi

Ilimiz Merkez ilye Kutlubeytabaklar Koyu smirlan
icerisinde yer alan mulkiyeti idaremize ait Bartm Sehirlerarasi Otobus 1--4-----+----+---1
Terminalinde kira suresi sona eren A-I0 nolu acentenin 2 yilhgma
kiralanmasi, 2886 sayih D.i.K.'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih n Ozel
Idaresi Kanununun 26/g maddesi geregince pazarhk usulu ile ldaremizce
belirlenecek muhammen bedel iizerinden 22/06/2021 sah giinii Saat
14:00'da Enciimen Toplanti Salonunda ihale edilmesi uygun gorulmustur.

Kararm Ozeti

KARAR ••

llimiz Merkez ilye Kutlubeytabaklar Koyu smirlan icerisinde yer alan miilkiyeti idaremize ait
Bartm Sehirlerarasi OtobiisTerminalinde kira siiresi sona eren A-I 0 nolu acentenin 2 yilhgma kiralanmasi, 2886 sayih
D.i.K.'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih ll Ozel Idaresi Kanununun 26/g maddesi geregince pazarhk usulii ile
Idaremizce belirlenecek muhammen bedel uzerinden ihale edilmesi talebi hakkmdaki n Ozel ldaresi lsletme
ve lstirakler Mudurlugunun 07.06.2021 tarih ve 6120 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Soz konusu Ilimiz Merkez ilye Kutlubeytabaklar Koyu sirurlan icerisinde yer alan
mulkiyeti idaremize ait Bartm Sehirlerarasi Otobus Terminalinde kira suresi sona eren A-I 0 nolu acentenin
2 yilhgma kiralanmasi, 2886 sayih D.i.K.'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih ilOzel ldaresi Kanununun 26/g
maddesi geregince pazarhk usulu ile Idaremizce belirlenecek muhamrnen bedel uzerinden 22/06/2021 sah
giinii Saat 14:00'da Encumen Toplanti Salonunda ihale edilmesi n Encumenimizce uygun gorulmustnr.

Geregi icin Karar omeginin Idaremiz lsletme ve Istirakler Mudurlugune gonderilmesine
08.06.2021 tarihinde mevcut Oy Birligi ile Karar verildi.

\Jt~ ~
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BARTIN n, OZEL iDARESi
YAZI i~LERi MIJDURLUGU

iLENCUMENi

Kararm Ozeti
K Tarihi SaylSI Eki
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NK Dairesi: iIOzel idaresi

Mulkiyeti Idaremize ait olan ilimiz Merkez llce
Guzelcehisar Koyu sahilindeki we kabinleri ve dusmatiklerin 2 yilhgma 1---+----+----+---1
kiralanmasi, 2886 sayih D.i.K.'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih n Ozel
ldaresi Kanununun 26/g maddesi geregince pazarhk usulu ile idaremizce
belirlenecek muhammen bedel uzerinden 22/0612021 sah gilnti Saat
14:10'da Encumen Toplanti Salonunda ihale edilmesi uygun gorulmustur.

KARAR ••

Miilkiyeti Idaremize ait olan llimiz Merkez Ilce Giizelcehisar Koyu sahilindeki we kabinleri ve
dusmatiklerin 2 yilhgma kiralanrnasi, 2886 sayih D.i.K.'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih il Ozel Idaresi
Kanununun 26/g maddesi geregince pazarhk usulu ile idaremizce belirlenecek muhammen bedel uzerinden
ihale edilmesi talebi hakkmdaki n Ozel ldaresi Isletme ve lstirakler Mudurlugunun 07.06.2021 tarih ve 6117
sayih yazist ve Ek'leri okunup incelendi.

Soz konusu Mulkiyeti idaremize ait olan ilimiz Merkez ilye Guzelcehisar Koyu
sahilindekiwe kabinleri ve dusmatiklerin 2 yilhgma kiralanmasi, 2886 sayih D.i.K. 'in 51 (a) maddesi ve
5302 sayih il Ozel ldaresi Kanununun 26/g maddesi geregince pazarhk usulu ile idaremizce belirlenecek
muhammen bedel uzerinden 22/06/2021 sah gunu Saat 14:10'da Encumen Toplanti Salonunda ihale
edilmesi nEncumenimizce uygun gorulmustur.

Geregi icin Karar omeginin ldaremiz Isletme ve Istirakler Mudurlugune gonderilmesine
08.06.2021 tarihinde mevcut Oy Birligi ile Karar verildi.
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YAZI t~LERi MUDURLU(;(J

iLENCUMENi

Mulkiyeti idaremize ait olan ilimiz Amasra Ilcesi Cakraz
Koyu sahilindeki we kabinleri ve dusmatiklerin 2 yilhgma kiralanmasi, 1---+-----1----+----1
2886 sayih DtK. 'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih n Ozel idaresi
Kanununun 26/g maddesi geregince pazarhk usulu ile idaremizce
belirlenecek muharnmen bedel uzerinden 22/06/2021 sah gunu Saat
14:20'de Encumen Toplanti Salonunda ihale edilmesi uygun gorulmustur,

Kararm Ozeti

KARAR ••
Miilkiyeti Idaremize ait olan Ilimiz Amasra llcesi Cakraz Koyu sahilindeki we kabinleri ve

dusmatiklerin 2 yilhgma kiralanmasi, 2886 sayih D.i.K.'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih n Ozel Idaresi
Kanununun 26/g maddesi geregince pazarhk usulu ile Idaremizce belirlenecek muharnmen bedel uzerinden
ihale edilmesi talebi hakkmdaki nOzel Idaresi lsletme ve lstirakler MUdUrIUgUnUn07.06.2021 tarih ve 6118
sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Soz konusu Mulkiyeti ldaremize ait olan Ilimiz Amasra llcesi Cakraz Koyu sahilindeki
we kabinleri ve dusmatiklerin 2 yilhgma kiralanmasi, 2886 sayih D.i.K.'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih
n Ozel ldaresi Kanununun 26/g maddesi geregince pazarhk usulu ile Idaremizce belirlenecek muharnmen
bedel uzerinden 22/06/2021 sah gunu Saat 14:20'de Encumen Toplanti Salonunda ihale edilmesi n
Encumenimizce uygun gorulmustur.

Geregi icin Karar orneginin Idaremiz lsletme ve Istirakler Mudurlugune gonderilrnesine
08.06.2021 tarihinde mevcut Oy Birligi ile Karar verildi.
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