
T.C
BARTIN iL OZEL iDARESi

Yazi lsleri MOdOrlOgO
Sera EVRAKIN GELDiGi YER EVRAKIN EVRAKIN
No: TARiHi NO'SU

I
n,6ZEL iOARESi 21.01.2022 16376

(Imar ve Kent. iyi. Mud.)

2
n,6ZEL iOARESi

21.01.2022 16377(Imar ve Kent. Iyi, Mlld.)

3
n, 6ZEL iOARESi 24.01.2022 16440

(Imar ve Kent. iyi. Mud.)

4
n, 6ZEL iOARESi

24.01.2022 16441
(Imar ve Kent. lyl, Mud.)

5
iL 6ZEL iOARESi 24.01.2022 16442

(imar ve Kent. iyi. Mud.)

6
iL 6ZEL iOARESi 2401.2022 16443

(imar ve Kent. iyi. Mud.)

7
iL 6ZEL iOARESi 24.01.2022 16444

(imar ve Kent. iyi. Mud.)

8
iL 6ZEL iOARESi 24.01.2022 16445

(imar ve Kent. iyi. Mud.)

9
iL 6ZEL iOARESi 24.01.2022 16446

(imar ve Kent. iyi. Mud.)

10
iL 6ZEL iOARESi 24.01.2022 16448

(Tarlmsal Hizm. Mud.)

II iL 6ZEL iOARESi
24.01.2022 16449

(Vatve in~. Mud.)

4. GUNDEM
EVRAKIN 6ZETi

i1imiz Merkez llceye bagh Cakirdemirci koyu smirlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Yunis KARADAG ve Dursun KARADAG' a
ait olan, tapuda E28d20b Ib pafta I 12 ada 446, 447 parsellerde kayitlr tasmmazlann tevhid edilerek 3 (0.,:)kisma ifrazmm

Igorusulmesi.
i1imiz Merkez llceye bagh Karamazak koyu simrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Ali KAY A' ya ait olan, tapuda E28d20d Id
l£_afta104 ada 13 parsel nolu tasmmazm 2 (iki) kisma ifrazmm gorusulrnesi.
ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Ziyaret Koyu sirurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Ziyaret Koy Tuzel Ki~iligi 'ne ait tapuda 173
ada 2 parse I nod a kayrth tasmmaz uzerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'nm kullamrnmda olan eski okul, lojman ve tuvaletin metruk
durumda oldugu ve tehlike arzetmesi nedeniyle yikilmasmm gorusulrnesi.
Illlmlz Kurucasile Ilcesme oag I r eruxoy xoyu smman icensmce ouiunan, murxryen Malrye Hazrnesi ne all OIUpYemkoy K.oyu
Tuzel Kisihg: 'nin kullamrmnda, tapuda 152 ada 35 parsel noda kaytth tasmmaz uzerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'nm
kullammmda olan dere kenanndaki eski okul, lojman ve tuvaletin metruk durumda oldugu ve tehlike arzetmesi nedeniyle

ilimiz Kurue~ile i1.,:esinebagh Kavakh KoyO slmrlan i.,:erisinde bulunan, mOlkiyeti Kavakh Koy TOzel Ki~i1igi 'ne ait tapuda 184
ada I parsel nod a kaYlth ta~mmaz ozerindeki Milli Egitim Bakanhgl 'mn kullammmda olan eski okul, lojman ve tuvaletin metruk
durumda oldugu ve tehlike arzetmesi nedeniyle Ylkilmasmm gorii~Olmesi.
ilimiz Kurue~ile iI.,:esine bagh Elvanlar KoyO slmrlan i.,:erisinde bulunan, mOlkiyeti Elvanlar Koy TOzel Ki~iligi 'ne ait tapuda
114 ada 2 parsel nod a kaYlth t~mmaz ozerindeki Milli Egitim Bakanhgl 'nm kullammmda olan eski okul ve lojmanm metruk
durumda oldugu ve tehlike arzetmesi nedeniyle Ylkllmasmm gOrii~Olmesi.
ilimiz Kuruca~ile il.,:esine bagh Demirci Koyii slmrlan i.,:erisinde bulunan, miilkiyeti Demirci Koy Tozel Ki~iligi 'ne ait tapuda 106
ada 3 parsel noda kaYlth ta~mmaz Ozerindeki Milli Egitim Bakanhgl 'nm kullammmda olan eski okul, IOjman ve tuvaletin metruk
durumda oldugu ve tehlike arzetmesi nedeniyle y,kllmasmm gOrii~Olmesi.
ilimiz Kuruc~ile il.,:esine bagh B~koy KoyO slmrlan i.,:erisinde bulunan, mOlkiyeti Ba~koy Koy TOzel Ki~iligi 'ne ait tapuda 188
ada 5 parsel noda kaYlth, afete maruz bolge i.,:erisinde yer alan t~mmaz ozerindeki Milli Egitim Bakanhgl 'nm kullammmda olan
eski okul, loiman, tuvalet ve deponun metruk durumda oldugu ve tehlike arzetmesi nedenivle Ylkllmasmm goriisOlmesi
iIimiz Kuruea~ile iI.,:esine bagh Aydogmu~ KoyO slmrlan i.,:erisinde bulunan, miilkiyeti Aydogmu~ Koy TOzel Ki~iligi 'ne ait
tapuda 139 ada 2 parsel noda kaYlth ta~mmaz iizerindeki Milli Egitim Bakanhgl 'mn kullammmda olan eski okul ve tuvaletin
metruk durumda oldugu ve tehlike arzetmesi nedeniyle Ylkllmasmm_goro~iilmesi.

Ane,hk Projesinin 2022 yill Ek <;:ah~mave Yatmm programma almmasmm goro~olmesi.

112 Aeil <;:agn Merkezi Hizmet Binasl <;:atlOnanml Projcsinin 2022 )ilh Ek <;:ah~mave Yatmm programma ahnmasmm
gorO~Olmesi. r--..

I

Eneiimen Tarihi : 2510112022
Eneiimen saati : 14:00
Evrak Miktan : II Adet
KARAR
SAY!S! SONUC

26
Teknik rapor dogrultusunda tevhit ve ifrazi
uygundur.

27 Teknik rapor dogrultusunda ifrazi uygundur.

28

I')I~'I sayru mar I'\.anununun ucnacax
Dereeede Tehlikeli Yapilar bashkh 39. maddesi
geregince islem yapilmasi uygundur.

29

3194 Sayrh imar Kanununun Yikilacak
Dereeede Tehlikeli Yapilar bashkh 39. maddesi
gereginee i~lemyapllmasl uygundur.

30

Ij 1\/4 "ay111imar I'\.anununun YIKllaeaK
Dereeede Tehlikeli Yapilar ba~hkh 39. maddesi
gereginee islem yapllmasl uygundur.

31

Ij 1\/4 "ay111imar I'\.anununun r IKIaeaK
Dereeede Tehlikeli Yapllar ba~hkh 39. maddesi
gereginee i~lemyapilmasl uygundur.

32

I j I~'I "aylll ,mar I'\.anununun IKIaeaK
Dereeede Tehlikeli Yapllar ba~hkh 39. maddesi
geregince i~lemyapllmasl uygundur.

33

I j 1\14"aylll imar l'..anununun IKllacaK
Dereeede Tehlikeli Yapllar b~hkh 39. maddesi
geregince i~lemyapllmasl uygundur.

34

.H \14 "ay1l1 Imar l'..anununun Y IKllaeaK .
Dereeede Tehlikeli Yap lIar ba~hkh 39. maddesl
geregince i~lemyapllmasl uygundur.

35 iIGenel Meelisine sunulmasl uygundur.

36 iI Genel Meclisine sunulmasl uygundur.
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iLENCUMENi
Kararm Ozeti : K Tarihi Sayrsi Eki

A
R 25.01.2022 26A
R

G E 21.01.2022 16376
EV
L R nOzel idaresiEA Dairesi:
NK

Ilimiz Merkez Ilceye bagh Cakirdemirci koyu suurlan icerisinde
bulunan, mulkiyeti Yunis KARADAG ve Dursun KARADAG' a ait olan, tapudal--+----+----+------i
E28d20b1b pafta 112ada 446, 447 parsellerde kayith tasmmazlann tevhid edilerek 3 COy)
krsma ifrazi uygun gorulmustur.

KARAR:
ilimiz Merkez llceye bagh Cakirdemirci koyu simrlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Yunis KARADAG ve Dursun

KARADAG' a ait olan, tapuda E28d20blb pafta 112 ada 446,447 parsellerde kayith tasmmazlann Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin
hiikiimlerigeregince tevhid edilerek 3 (uc) kisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki iIOzel ldaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mndnrlugunun
21.01.2022 tarih ve 16376 sayih yazisi ve Ek'ieri okunup incelendi.

n Ozel Idaresi imar ve Kentsel lyilestirme Miidiir V. Ilker SARIKAYA ve Harita Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafrndan,
llimiz Merkez Ilceye bagh Cakirdernirci koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Yunis KARADAG ve Dursun KARADAG' a ait olan,
tapuda E28d20blb pafta 112 ada 446,447 parsellerde kayith tasmmazlann tevhid edilerek 3 (ii'Y)kisma ifrazi icin Harita Miihendisi Ercan
USTAOGLU tarafindan hazirlanan tevhid-ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:
1- 112 ada 446 parseI nolu tasmmazm yuzolcumunun 2997,12 m-, 112 ada 447 parsel nolu tasmmazin yuzclcumunun 3311,29

m- ve mulkiyetlerinin Yunis KARADAG ve Dursun KARADAG' a ait oldugu;

2- Soz konusu E28d20b1b pafta 112 ada 446, 447 parsel nolu tasmmazlann tevhid-ifrazi sonucunda olusan b, d kisimlannm koy
yerlesik alam icerisinde, c ile gosterilen kismm koy yerlesik alam dismda kaldigi;

3- Tevhid islerni, 3194 sayih imar Kanununa dayarularak cikartrlan Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin 62. maddesi son (Ek:
30.6.2001 - 24448 s. R.G) fikrasmda "Tevhid islemlerinde 5000m2 asgari biiyiikliik sarti aranmaz" hnkmu geregince uygun oldugu,

Tevhid i~lemisonucunda; a parseIi, ifrazda b ve c parselleri olu~tugugoriilmii~tiir.
Bahse konu t~mmazlarm tevhid ve 3 (ii'Y)klsma ifrazmm yapllmasl talep edilmi~olup, talep edilen i~lemhakkmdaki Teknik

Rapor Ek'te sunulmu~tur.
Bahse konu ilimiz Merkez ilyeye bagh <;:aklrdemircikoyii slmrlarl i'Yerisindebulunan, miilkiyeti Yunis KARADAG ve

Dursun KARADAG' a ait olan, tapuda E28d20b Ib pafta 112 ada 446, 447 parsellerde kaYlth ta~mmazlann 02.11.1985 tarih ve 18916
sayIlI Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige giren Planslz Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Smlrlan
DI~mda plam 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 ge~mi~bir yola cephesinin
bulunmasl ~arttJr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. (:Ikmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle
~lkmaz 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 yapiiamaz " hiikmii ve 6495 SaYlhBazl Kanun ve Kanun Hiikmiinde
Karamamelerde Degi~iklik Yapllmasma Dair Kanunla, 3194 SaY"1imar 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 slmrlarmm parselleri bolmesi durumunda yerle~ik alan slUm 5403 sayIlI Kanun Hiikiimlerine tabi
olmakslzm ifraz hattl olarak kabul edilir." hiikmii geregince tevhid edilerek 3 (ii'Y)klsma ifrazl uygundur.

Geregi i'YiniIEnciimeni Karar omeginin imar ve Kentse iyile~tirmeMiidiirliigiinegonderilmesine 25.01.2022 tarihinde
Oy Birligi ile Karar verildi.

Genel Sekreter V.
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K
A
R

Ilimiz Merkez Ilceye bagh Karamazak koyu suurlan A

icerisinde bulunan, mulkiyeti Ali KAYA' ya ait olan, tapudat--R_+- +-__ +-__ ---i

E28d20d 1d pafta 104 ada 13 parsel nolu tasinrnazm 2 (iki) kisma ifrazi
uygundur.

25.01.2022 27

G E
E V
L R
E A t-------J'------JL....----l
N K Dairesi: nOzel Idaresi

SayrsiTarihi Eki
Kararm Ozeti :

21.01.2022 16377

KARAR
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Karamazak koyu smirlan icerisinde bulunan, mtilkiyeti Ali

KAYA' ya ait olan, tapuda E28d20d 1d pafta 104 ada 13 parse I nolu tasmmazm 2 (iki) kisma ifrazinm
yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 21.01.2022 tarih ve 16377
sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

n Ozel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri
Fatma AKBIYIK tarafindan, Ilimiz Merkez Ilceye bagli Karamazak koyu simrlan icerisinde bulunan,
mulkiyeti Ali KAYA' ya ait olan, tapuda E28d20dld pafta 104 ada 13 parsel nolu tasmmazm 2 (iki) kisma
ifrazi icin Harita Muhendisi S. Gunhan FIRINCI tarafindan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan incelemeler
neticesinde:
1- E28d20dld pafta 104 ada 13 parsel nolu tasinmazm yuzolcumunun 1630,47 m2 ve mtilkiyetinin Ali

KAYA' ya ait oldugu,

2- Soz konusu E28d20d 1d pafta 104 ada 13 parsel nolu tasinmazm kay yerlesik alam icerisinde kaldigi;
Bahse konu tasmmazm 2 (iki) krsma ifraz yapilrnasiru talep etrnis olup, talep edilen islem

hakkindaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.
Bahse konu Ilimiz Merkez iIc;:eyebagli Karamazak koyu simrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti

Ali KAYA' ya ait olan, tapuda E28d20dld pafta 104 ada 13 parsel nolu tasmmazm 02.11.1985 tarih ve
18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yiiriirliige giren Plansiz Alanlar Imar Ydnetmeligf'nin
"Belediye ve Miicavir Alan Snnrlari Dismda plam bulunmayan Koy ve Mezralarlll Yerle~ik
Alanlllda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci boIiimiiniin 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde
edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritaslllda bulunan ve kamu eline gelYmi~bir yola
cephesinin bulunmasl ~arthr. Pars elden terk sureti He yol olu~turulamaz. <;::lkmazsokaklara cephesi
olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle pkmaz 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 yapdamaz " htikmti geregince 2 (iki) klsma ifrazl uygundur.

Geregi i<;in il Enctimeni Karar orneginin tmar ve Kentsel iyile~tirme Mtidtirltigtine
ganderilmesine 25.01.2022 tarihinde Oy Birligi ile Kara· verildi.
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tr, ENCUMENi

ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Ziyaret Koytl simrlan
icerisinde bulunan, miilkiyeti Ziyaret Kay Tiizel Kisiligi 'ne ait tapuda 173
ada 2 parse I noda kayith tasmmaz iizerindeki Milli Egitim Bakanligi 'mn
kullammmda olan eski okul, lojrnan ve tuvaletin metruk olmasi ve yikilma
tehlikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39. madde uyarmca i~ ve
islemlerinin yapilmasi uygun gorulmustur.

Kararm Ozeti K Tarihi SaylSI Eki
A
R
A 25.01.2022 28
R

GE
EV 24.01.2022 16440
LR
EA
NK Dairesi: nOzel idaresi

KARAR:

Ilimiz Kurucasile llcesine bagh Ziyaret Koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Ziyaret
Kay Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 173 ada 2 parsel noda kayith tasmmaz uzerindeki Milli Egitim Bakanhgi
'run kullanimmda olan eski okul, lojman ve tuvaletin rnetruk olmasi ve yikilma tehlikesinin bulunmasi ile i1gili, il
Ozel Idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Miidiirliigiiniin 24.01.2022 tarih ve 16440 sayih yazisi ve ek'leri okunup
incelendi:

ilimiz Kurucasile llcesine bagh Ziyaret Koyu smirlan icerisinde
bulunan, miilkiyeti Ziyaret Kay Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 173 ada 2 parsel noda kayith tasmmaz
iizerindeki Milli Egitim Bakanhgi'mn kullammmda olan eski okul, lojman ve tuvaletin metruk durumda
oldugu ve tehlike arz ettigi bildirilmektedir.

3194 Sayih imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 39. maddesi «Genel
giivenlik ve asayis bakimmdan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yapilar ile bir kisnu veya tamammm
ytkilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen yapilann sahiplerinin adrese dayah
nufus kayit sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi icin belediye veya valilikce ii~ gun icinde
tebligat yapihr, Yapi sahibine bu sekilde tebligat yaprlamamasi halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasmda 30 gun siire ile ilan edilir ve tebligat varakasi teblig yerine kaim olmak iizere tehlikeli yaplya aSlhr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabltla tespit edilir. Malik dl~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye
i~in tebligat yaplhr. Tebligatl veya ilam miiteakip 30 giinii ge~memek iizere ilgili idarece belirlenen siire i~inde yapl
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl halinde, tehlikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri belediye
veya valilik~e yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakahmn fakruhali tevsik olunursa
masraf belediye veya valilik~e biit~esinden kar~llamr. Tehlike durumu 0 yapl ve civannm bo~alttlmasml
icabettiriyorsa mahkeme kararma liizum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hiikiimlerini
geregince bahse konu yapl can ve mal giivenligi a~lsmdan tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarlDca i~lem
yapIlmasl il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i~in Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine 25.01.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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BARTIN n. QZEL iDARESi
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iLENCUMENi

Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Yenikoy Koyu suurlan
icerisinde bulunan, mulkiyeti Maliye Hazinesi 'ne ait olup Yenikoy Koyu
Tuzel Kisiligi 'nin kullammmda, tapuda 152 ada 35 parsel noda t--+----t---+----i
kayith tasmmaz uzerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'run kullammmda
olan dere kenanndaki eski okul, lojman ve tuvaletin metruk olmasi ve
yikilma tehlikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39. madde
uyarmca is ve islemlerinin yapilmasi uygun gorulmustur.

Kararm Ozeti K Tarihi Sayssi Eki
A
R
A 25.01.2022 29
R

GE
EV 24.01.2022 16441
LR
EA
NK Dairesi: uOzel Idaresi

KARAR:

Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Yenikoy Koyu simrlan icerisinde
bulunan, mulkiyeti Maliye Hazinesi 'ne ait olup Yenikoy Koyu Tuzel Kisiligi 'nin kullamrmnda, tapuda 152
ada 35 parsel noda kayith tasmmaz iizerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'run kullammmda olan dere kenanndaki
eski okul, lojman ve tuvaletin metruk olmasr ve yikilma tehlikesinin bulunmasi ile i1gili, n Ozel Idaresi lmar ve
Kentsel Iyilestirme Mudurluguntm 24.01.2022 tarih ve 16441 sayih yazrsi ve ek'ieri okunup incelendi:

Ilimiz Kurucasile llcesine bagh Yenikoy Koyu smirlan icerisinde
bulunan, mulkiyeti Maliye Hazinesi 'ne ait olup Yenikoy Koyu Tiizel Kisiligi 'nin kullarummda, tapuda 152
ada 35 parsel noda kayith tasinmaz iizerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'run kullammmda olan dere
kenanndaki eski okul, lojman ve tuvaletin metruk durumda oldugu ve tehlike arz ettigi bildirilmektedir.

3194 Sayih Imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 39. maddesi «Genel
giivenlik ve asayis bakimmdan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yapilar ile bir kisrru veya tamammm
yikilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen yapilarm sahiplerinin adrese dayah
niifus kaYlt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi ic;in belediye veya valilikc;e iiC;giin ic;inde
tebligat yaplhr. Yapi sahibine bu ~ekilde tebligat yapilamamasl halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasmda 30 giin siire ile ilan edilir ve tebligat varakasl teblig yerine kaim olmak iizere tehlikeli yaplya aslhr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabltla tespit edilir. Malik dl~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye
ic;in tebligat yaplhr. TebligatI veya Ham miiteakip 30 giinii gec;memek iizere ilgili idarece belirlenen siire ic;inde yapl
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl halinde, tehlikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri belediye
veya valilikc;e yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakahnm fakruhali tevsik olunursa
masraf belediye veya valilikc;e biitc;esinden kar~I1amr. Tehlike durumu 0 yapl ve civarmm bo~altilmasmi
icabettiriyorsa mahkeme karanna liizum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hiikiimlerini
geregince bahse konu yapl can ve mal giivenligi aC;lSlndantehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca i~lem
yapllmasl il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi ic;in Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine 25.01.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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T.e.
BARTIN u, QZEL iDARESi
YAZI i1;lLERiM(ID(!RLuG(r

iLENCUMENi

Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Kavakh Koyu simrlan
icerisinde bulunan, mtilkiyeti Kavakh Kay Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 184
ada 1 parsel noda kayith tasmmaz uzerindeki Milli Egitim Bakanligi 'run 1---+-----+----+----1
kullarummda olan eski okul, lojman ve tuvaletin metruk olmasi ve yikilma
tehlikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39. madde uyarmca is ve
islemlerinin yapilmasi uygun gorulmustur.

Kararm Ozeti K Tarihi Sayist Eki
A
R
A 25.01.2022 30
R

G E
EV 24.01.2022 16442
LR
EA
NK Dairesi: iIOzel Idaresi

KARAR:
Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Kavakh Koyu smirlan icerisinde

bulunan, miilkiyeti Kavakh Kay Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 184 ada 1 parsel noda kayith tasmmaz
uzerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'run kullarummda olan eski okul, lojman ve tuvaletin metruk olmasi ve
ytkilma tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, ilOzel Idaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 24.0l.2022 tarih ve
16442 sayih yazrsi ve ek'leri okunup incelendi: .,

ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Kavakh Koyu suurlan icerisinde
bulunan, miilkiyeti Kavakh Kay Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 184 ada 1 parsel noda kayith tasmmaz
uzerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'run kullammmda olan eski okul, lojman ve tuvaletin metruk durumda
oldugu ve tehlike arz ettigi bildirilmektedir.

3194 Sayih imar Kanununun Ytkilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 39. maddesi «Genel
guvenlik ve asayis bakimmdan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yapilar ile bir kismi veya tamammm
yikilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen yapilann sahiplerinin adrese dayah
nufus kay It sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi icin belediye veya valilikce us: gun icinde
tebligat yapihr, Yapi sahibine bu sekilde tebligat yapIlamamasl hfilinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasmda 30 gun sure ile ilan edilir ve tebligat varakasl teblig yerine kaim olmak uzere tehlikeli yaplya aSlhr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabltla tespit edilir. Malik dl~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye
is:in tebligat yaplhr. TebligatI veya ilam miiteakip 30 gunu ges:memek uzere ilgili idarece belirlenen sure is:inde yapl
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl halinde, tehlikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri belediye
veya valiliks:e yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakalmm fakruhali tevsik olunursa
masraf belediye veya valiliks:e buts:esinden kar~Ilamr. Tehlike durumu 0 yapl ve civannm bo~altIlmasml
icabettiriyorsa mahkeme karanna lUzum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hiikiimlerini
geregince bahse konu yapl can ve mal guvenligi as:lsmdan tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyannca i~lem
yapIlmasl il Encumenimizce uygun gori.ilmu~tur.

Geregi is:in Karar orneginin imar ve Kentsel jyile~tirme Mudurlugune gonderilmesine 25.0l.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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T.e.
BARTIN n,OZEL iDARESi
YAZI iSLERi MlJDlJRLU(;(l

iLENCUMENi

llimiz Kurucasile Ilcesine bagh Elvanlar Koyu simrlan
icerisinde bulunan, mulkiyeti Elvanlar Kay Tuzel Kisiligi 'ne
ait tapuda 114 ada 2 parsel noda kayitli tasmmaz uzerindeki Milli Egitim I---+----+----t----;
Bakanhgi 'nm kullarummda olan eski okul ve lojmanm metruk olmasi ve
yikilma tehlikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39. madde
uyarmca i~ ve islemlerinin yapilmasi uygun gorulmustur.

Kararm Ozeti K Tarihi Sayist Eki
A
R
A 25.01.2022 31
R

GE
EV 24.01.2022 16443
LR
EA
NK Dairesi: nOzel Idaresi

KARAR:
ilimiz Kurucasile llcesine bagh Elvanlar Koyu sirnrlan icerisinde

bulunan, mulkiyeti Elvanlar Kay Tuzel Kisiligi 'ne ait.tapuda 114 ada 2 parsel noda kayith tasmmaz
uzerindeki Milli Egitirn Bakanhgi 'nm kullanimmda olan eski okul ve lojmanm metruk olmasi ve yikilma
tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, n Ozel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 24.01.2022 tarih ve 16443
sayih yazrsi ve ek'leri okunup incelendi:

Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Elvanlar Koyu suurlan icerisinde
bulunan, mulkiyeti Elvanlar Kay Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 114 ada 2 parsel noda kayrth tasinmaz
uzerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'run kullanimmda olan eski okul ve lojmanm metruk durumda oldugu ve
tehlike arz ettigi bildirilmektedir.

3194 Sayih imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar baslikh 39. maddesi «Genel
giivenlik ve asayis bakimmdan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yapilar ile bir kisrm veya tamarmmn
yikilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen yapilann sahiplerinin adrese dayah
nufus kayit sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi icin belediye veya valilikce U<;gun i<;inde
tebligat yaplhr. Yapl sahibine bu ~ekilde tebligat yapllamamasl hfrlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasmda 30 gUn sUre ile ilan edilir ve tebligat varakasl teblig yerine kaim olmak Uzere tehlikeli yaplya aSlhr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabltla tespit edilir. Malik dl~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye
i<;intebligat yaplhr. Tebligatl veya ilam miiteakip 30 gUnUge<;memek Uzere ilgili idarece belirlenen sUre i<;indeyapl
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl halinde, tehlikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri belediye
veya valilik<;e yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakalmm fakruhali tevsik olunursa
masraf belediye veya valilik<;e bUt<;esinden kar~I1amr. Tehlike durumu 0 yapl ve civannm bo~altllmasml
icabettiriyorsa mahkeme karanna IUzum kalmakslZln zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hUkUmlerini
geregince bahse konu yapl can ve mal gUvenligi a<;lSlndantehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyannca i~lem
yapilmasl il EncUmenimizce uygun goriilmU~tUr.

Geregi i<;inKarar orneginin imar ve K~el iyile~tirme MiidUrlUgUne gonderilmesine 25.01.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi. \ .11, .
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T.e.
DARTIN n, OZEL iDARESi
YAZI iSLERi M{rDURLu(;{r

n, ENCUMENi

ilimiz Kurucasile lIcesine bagh Demirci Koyu smirlan
icerisinde bulunan, miilkiyeti Demirci Kay Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 106
ada 3 parsel noda kayith tasmmaz iizerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'mn t---+----+----t-----1
kullammmda olan eski okul, lojman ve tuvaletin metruk olmasi ve yikilma
tehlikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39. madde uyarmca i~ ve
islemlerinin yapilmasi uygun gorulmustur,

Kararm Ozeti K Tarihi Sayrsi Eki
A
R
A 25.01.2022 32
R

GE
EV 24.01.2022 16444
LR
EA
NK Dairesi: nOzel ldaresi

KARAR:
ilimiz Kurucasile llcesine bagh Demirci Koyu simrlan icerisinde

bulunan, miilkiyeti Demirci Kay Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 106 ada 3 parsel noda kayith tasmmaz
uzerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'nm kullammmda olan eski okul, lojrnan ve tuvaletin metruk olmasi ve
yikilma tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, 11OzelIdaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 24.01.2022 tarih ve
16444 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

ilirniz Kurucasile Ilcesine bagh Demirci Koyu smirlan icerisinde
bulunan, miilkiyeti Demirci Kay Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 106 ada 3 parsel noda kayitli tasmmaz
iizerindeki Milli Egitim Bakanhgt 'nm kullammmda olan eski okul, lojman ve tuvaletin metruk durumda
oldugu ve tehlike arz ettigi bildirilmektedir.

3194 Sayih imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkli 39. maddesi «Genel
giivenlik ve asayis bakimmdan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yapilar ile bir kisrm veya tamammm
yikilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen yapilann sahiplerinin adrese dayali
niifus kayrt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi icin belediye veya valilikce uc gun icinde
tebligat yapihr. Yapi sahibine bu sekilde tebligat yapilamamasi halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasmda 30 giin siire ile ilan edilir ve tebligat varakasi teblig yerine kaim olmak Iizere tehlikeli yapiya aSlhr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabltla tespit edilir. Malik dl~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye
i~in tebligat yapIllr. TebligatJ veya ilam mUteakip 30 giinU ge~memek iizere ilgili idarece belirlenen sUre i~inde yap.
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl hiilinde, tehlikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri belediye
veya valilik~e yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakalmm fakruhali tevsik olunursa
masraf belediye veya valilik~e bUt~esinden kar~Ilamr. Tehlike durumu 0 yapl ve civannm bo~altIlmasm.
icabettiriyorsa mahkeme karanna liizum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hUkUmlerini
geregince bahse konu yapl can ve mal giivenligi a~lsmdan tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyannca i~lem
yapllmasl il EncUmenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i~in Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme MUdiirliigUne gonderilmesine 25.01.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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T.e.
BARTIN n, QZEL iDARESi
YAZI iSLERi MllDURLlrGU

iLENCUMENi
Kararm Ozeti K Tarihi Sayrsi Eki

A
R
A 25.01.2022 33
R

GE
EV 24.01.2022 16445
LR
EA
NK Dairesi: nOzel ldaresi

Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Baskoy Koyu snurlan
icerisinde bulunan, miilkiyeti Baskoy Koy Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 188
ada 5 parsel noda kayith, afete maruz bolge icerisinde yer alan tasmmaz I---+-----+----+----l
uzerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'mn kullammmda olan eski okul, lojman,
tuvalet ve deponun metruk olmasi ve yikilma tehlikesinin bulunmasi
nedeniyle yapiyla ilgili 39. madde uyarmca is ve islemlerinin yapilmasi
uygun gorulmustur.

KARAR:
Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Baskoy Koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Baskoy

Koy Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 188 ada 5 parsel noda kayith, afete maruz bolge icerisinde yer alan tasmmaz
iizerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'mn kullarurmnda olan eski okul, lojman, tuvalet ve deponun metruk olmasi
ve yikilma tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, ilOzel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 24.01.2022 tarih
ve 16445 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

ilimiz Kurucasile Ilcesine . bagh Baskoy Koyu suurlan icerisinde
bulunan, mulkiyeti Baskoy Koy Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 188 ada 5 parsel noda kayith, afete maruz bolge
icerisinde yer alan tasmmaz uzerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'run kullarummda olan eski okul, lojman,
tuvalet ve deponun metruk durumda oldugu ve tehlike arz ettigi bildirilmektedir.

3194 Sayih Imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 39. maddesi «Gene I
giivenlik ve asayis bakimmdan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yapIlar ile bir klsml veya tamammm
Ylkllacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen yap IIarm sahiplerinin adrese dayalJ
nilfus kaYlt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi i9in belediye veya valilikge ii9 giln i9inde
tebligat yaplhr. Yapl sahibine bu ~ekilde tebligat yapllarnamasl halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasmda 30 giin siire ile ilan edilir ve tebligat varakasl teblig yerine kaim olmak iizere tehlikeli yaplya aSlhr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabltla tespit edilir. Malik dl~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye
i9in tebligat yaplhr. TebligatI veya ilam miiteakip 30 giinii ge9memek iizere ilgili idarece belirlenen siire i9inde yapl
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl halinde, tehlikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri belediye
veya valilikge yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakahnm fakruhali tevsik olunursa
masrafbelediye veya valilikge biitgesinden kar~Ilamr. Tehlike durumu 0 yapl ve civannm bo~altIlmasml icabettiriyorsa
mahkeme kararma liizum kalmakslZln zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hilkiimlerini geregince bahse
konu yapl can ve mal giivenligi a91smdan tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca i~lem yapIlmasl iI
Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i9in Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine 25.01.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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T.e.
HARTIN n, DZEL inARESi
YAZI i~LERi M(rn(rRL(r(;lT

iLENCUMENi
Kararm Ozeti K Tarihi Sayisr Eki

A
R
A 25.01.2022 34
R

GE
EV 24.01.2022 16446
LR
EA
NK Dairesi: nOzel ldaresi

Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagli Aydogmus
Koyu simrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Aydogmus Kay Tuzel Kisiligi
'ne ait tapuda 139 ada 2 parsel noda kayith tasmmaz uzerindeki Milli
Egitim Bakanhgr 'run kullanmunda olan eski okul ve tuvaletin metruk
olmasi ve yikilma tehlikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39. madde
uyarmca is ve islemlerinin yapilmasi uygun gorulmustur,

KARAR:
ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Aydogmus Koyu smirlan icerisinde

bulunan, mulkiyeti Aydogmus Kay TUzeI Kisiligi 'ne ait tapuda 139 ada 2 parsel noda kayith tasmmaz
uzerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'nm kullarummda olan eski okul ve tuvaletin metruk olmasi ve yikilma
tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, it Ozel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 24.01.2022 tarih ve 16446
sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Aydogmus Koyu suurlan icerisinde
bulunan, mulkiyeti Aydogmus Kay Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 139 ada 2 parsel noda kayith tasmmaz
uzerindeki Milli Egitim Bakanligi 'nm kullammmda olan eski okul ve tuvaletin metruk durumda oldugu ve
tehlike arz ettigi bildirilmektedir. .

3194 Sayih imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkli 39. maddesi «Genel
guvenlik ve asayis bakimmdan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yap dar ile bir kismi veya tamammm
yikilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafindan tespit edilen yapilann sahiplerinin adrese dayah
nufus kayrt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi iyin belediye veya valilikye liy glin iyinde
tebligat yaplhr. Yapi sahibine bu ~ekilde tebligat yapdamamasl hcilinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasmda 30 giin slire ile ilan edilir ve tebligat varakasl teblig yerine kaim olmak iizere tehlikeli yaplya aSlhr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabltla tespit edilir. Malik dl~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye
i9in tebligat yaplhr. Tebligatl veya ilam mliteakip 30 giinii geymemek lizere i1gili idarece belirlenen slire iyinde yapl
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl halinde, tehlikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri belediye
veya valilikye yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakahnm fakruhali tevsik olunursa
masrafbelediye veya valilikye blityesinden kar~llamr. Tehlike durumu 0 yapl ve civannm bo~altllmasml icabettiriyorsa
mahkeme karanna llizum kalmakslZln zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hliklimlerini geregince bahse
konu yapl can ve mal glivenligi aylsmdan tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca i~lem yapIlmasl il
Enclimenimizce uygun gorlilmli~tlir.

Geregi iyin Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mlidlirlilgline gonderilmesine 25.01.2022
tarihinde Oy Birligi i1eKarar verildi.
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T.e.
BARTIN 11"OZEL iDARESi
YAZI iSLERi MlJDURLUGU

tr, ENCUMENi
Sayist EkiK

A
it Tanm ve Orman Mudurlugunun planlamasi dogrultusunda llimiz R

Ulus Ilcesi ve koylerinde 11.08.2021 tarihinde meydana gelen sel afetinden etkilenen A
ciftcilerimize yonelik olarak hazirlanan projeler kapsammda; Hayvancihgm R
Gelistirilmesi Projesi dahilinde "Ancihk Projesi" icin idaremize 1.252.820,00 TL.I-G-E-+----+----+----i
odenek tahsis edildigi Tanmsal Hizrnetler Mudurlugu'nce bildirilmis olup, projenin 2022 E V 24.01.2022 16448
Mali YIII Ek Cahsma ve Yatmm Programma almmasi konusunun gorusulmesi icin n L R f----....._-----I.----i
Genel Meclisine sunulmasi uygundur. E A Dairesi: it Ozel Idaresi

NK

Kararm Ozeti : Tarihi

25.01.2022 35

KARAR:

ilimiz Ulus Ilcesi ve koylerinde 11.08.2021 tarihinde meydana gelen sel afetinden etkilenen
ciftcilerimize yonelik olarak hazirlanan projeler kapsammda; Hayvancihgm Gelistirilmesi Projesi dahilinde
"Ancihk Projesi" icin Idaremize 1.252.820,00 TL. odenek tahsis edilmesi ile ilgili n Ozel Idaresi Tanmsal
Hizmetler Mudurlugunun 24.01.2022 tarih ve 16448 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

2022 Mali Yilt Cahsma ve Yatmm Programmda bulunmayan ve Bartm Tanm ve Orman n
Mtldtlrltigu'nun ilgi (a) yazisi ile Ilimiz Ulus Ilcesi ve koylerinde 11.08.2021 tarihinde meydana gelen sel
afetinden etkilenen ciftcilerimize yonelik olarak hazirlanan projeler kapsammda; Hayvancihgm Gelistirilrnesi
Projesi dahilinde "Ancihk Projesi" icin idaremize 1.252.820,00 TL. odenek tahsis edildigi belirtilmistir.

Ekli proje ozetinde de belirtildigi uzere tahsis edilen odenegin; toplam proje bedeli olan
1.670.426,66 TL'nin % 75'i oldugu, kalan % 25'lik kisrm olan 417.606,66 TL'nin ise iiretici katki payr bedeli
olarak ihaleden sonra Idaremiz hesaplanna yatmlacagi belirtilmistir.

5302 sayih n Ozel Idaresi Kanunu'nun Enciimenin Gorev ve Yetkileri bashkh 26. maddesinin
(a) bendinde belirtilen "Stratejik plan ve yilhk cahsma prograrm ile butce ve kesin hesabi inceleyip il Genel
MecIisi'ne gorus bildirmek" hukmu geregince;

"Ancihk " projesinin 2022 Mali Yih Ek Cahsma ve Yatmm programma ahnmasl i9in il Genel
Meclisine sunulmasl il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i9in il Enciimeni Karar omeginin Tanmsal Hizmetler Miidiirliigiine gonderilmesine
25.01.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

~~
Genel Sekreter V.,
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Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.qov.tr
Mail adresi:: encumen@bartinozelidare.qov.tr
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iLENCUMENi
Kararm Ozeti : K Tarihi Sayisi Eki

A
R
A 25.01.2022 36
R

G E
E V 24.01.2022 16449
L R
EA n Ozel IdaresiN K Dairesi:

112 Acil Cagn Merkezi Mudurlugunun yazisma istinaden
Yatinm ve Insaat Mudurlugu' nee' 112 Acil Cagn Merkezi Hizmet Binasi
Can Onanrm lsi Projesi' nin 2022 Mali Yih Ek Cahsma ve Yatmml--+----+---+------l
Programma ahnmasi konusunun gorusulmesi icin n Gene] Meclisine
sunulmasi uygundur.

KARAR:

112 Acil Cagn Merkezi Miidurlugunun yazisina istinaden Yatmrn ve Insaat Mudurlugu'nun
Cahsma ve Yatmrn Prograrnmda bulunmayan 112 Acil Cagn Merkezi Hizmet Binasi Can Onanrru i~i
projesinin 2022 Mali Yih Ek Cahsma ve Yatmm Programma alinmasi ile ilgili il Ozel Idaresi Yatmm ve
lnsaat Mudurlugunun 24.01.2022 tarihli ve 16449 sayih yazisr ve Ek'leri okunup incelendi.

Bartm Valiligi 112 Acil Cagn Merkezi Mudurlugunun yazisma istinaden 112 Acil Cagn
Merkezi Hizmet Binasi catisirun onanrm veya bakmu talep edilmis olup, 2022 Mali Yih Cahsma ve Yatinm
Programmda bulunmayan 112 Acil Cagn Merkezi Hizmet Binasi Can Onanrm lsi projesinin 2022 Mali Yih
Ek Cahsma ve Yatinm Programma almmasi teklif edilmektedir.

5302 sayih Il Ozel ldaresi Kanununun, Encumenin Gorev ve Yetkileri bashkh 26'ncl maddesinin
(a) bendi "Stratejik plan ve yilhk cahsma program I ile butce ve kesin hesabi inceleyip il genel meclisine gorus
bildirmek." hukrnu geregince;

'112 Acil Cagn Merkezi Hizmet Binasi Can Onanrm lsi Projesi'nin 2022 Mali Yilt Ek Cahsma
ve Yatmm Programma ahnmasi icin il Genel Meclisine sunulmasl il Enclimenimizce uygun gorUlmli$tlir.

Geregi i<;in il EncUmeni Karar omeginin Yatmm ve in~aat MlidlirlUgUne gonderilmesine
25.01.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

~~ ,.-
Genel Sekreter V.
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·ivRIKAYA

2022-EK YATIRIM (<;:ALI~MA) PROGRAMI TEKLiFi

SEKTOR : SAGLIK
MOOORLOK _. : YATIRIM VE iN~AAT MOOORLOGO
w YER PROJE TUTARI 2021 SONUNA KAOAR TAHMINI

2022 YATIRIMI 2023 YATIRIMI""0 PROJEAOI (iLVE i~iN BA~LAMA t srns HARCAMA
~Z TARiHi FINANS KAYNAGI FINANS KAYNAGI FINANS KAYNAGI FINANS KAYNAGI0.. iL<;:E)

OZKAYNAK OI~KAYNAK TOPLAM
OZKAYNAK I~ KAYNt TOPLAM

OZKAYNAK OI$KAYNAK TOPLAM
ZKAYNA OISKAYNAK TOPLAM

MODORLOK TOPLAMI
a) 2021 Bitenler -

b) 2021 Sonraya Kalanlar
OEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
YENi PROJELER TOPLAMI

1 112 Acil <;:a9" Merkezi-Hizmet Binasr <;:at.
Merkez 2022 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1--.-~.m.i"i _...______ ..
- - -~

._-l--------.--- ._--- -- ------- ._- f--
-.,-~~---- ----~ ..---- -+--------+--_. _. .+--~----TOPLAM _____l____ 500.000,00 500.000,00~ .-.~---- _ .. - ---- --------_'_-_-,,-------_ ._-- _. -----._-.-" ._- ....."----- -

iI Enciimeni .2bt Q\ t2.a:l:L:rarih ve .. .3..b...Sayrh kara n eki olup, Tasdik Olunur.

~~~
Metin I;ETiN

Genel Sekreter V.


