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I n,()ZEL iOARESi
1212.2022 29538 llimiz Kurucasile ilcesine bagh Kalekoy koyu strurlannda mulkiyeti Tugba Ai;>GIN'aail tapuda 202 ada 22 parsel numarah tasmmaz

342 3194 Sayrh Imar Kanununun 39. maddesi geregince islem
(Imar ve Kent. Iyi, Miid.)

iizerindeki iki kath konutun agrr hasarh ve metruk olmasi ve cevresine tehlike arzetmesi nedeniyle yikrlmasnun gorusulmesi.
yaprlmasi uygundur.

llimiz Kurucasile ilcesine bagh Kalekoy koyu smirlannda miilkiyeti Ali ASG[N ve Melunet Ai;>GlN'a ait olan tapuda 202 ada 21 parsel noda2 n,QZEL iOARESi
[2.12.2022 29539 kayith tasmmaz iizerindeki iki kath ahsap konut ile miilkiyeti Saniye CETiNBAK ve musrereklerine ait olan kornsu 202 ada 20 parsel noda

343 3 [94 Sayih Imar Kanununun 39. maddesi geregince islem
(Imar ve Kent. iyi. Miid.)

kayith tasmrnaz iizerindeki iki kath ahsap konutun agu- hasarlr ve metruk olmalan ye cevrelerine tehlike arzetmeleri nedeniyle yrkilmalanrun
yapilmasi uygundur.gorusulmesi.

3 It. QZEL iOARESi
12.12.2022 29553 ilimiz Merkez ilceye bagh CakIromeraga koyu suurlan icerisinde bulunan miilkiyeti Murat GUN' e ait tapuda E28c16b2d-3a pafta, 103 ada

344 Teknik rapor dogrultusunda Aile gosterilen kismm yola terki, B
(Imar ve Kent. Iyi, Miid.)

38 parser nolu tasmrnazm A ire gosterilen ktsmtmn yola terki, Bile gosterilen klsmm parka terkinin gorii~iilmesi.
ile gosterilen kismm parka terki uygundur.
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T.e.
BARTIN u. (')ZEL iDARESi
YAZI iSLERi MUDURLUCU

iLENCUMENi
Kararm Ozeti K Tarihi Sayisi Eki

A
R
A 13.12.2022 342
R

GE
EV 12.12.2022 29538
LR
EA
NK Dairesi: nOzel ldaresi

Ilimiz Kurucasile ilcesine bagli Kalekoy koyu
smirlannda miilkiyeti Tugba ASGIN'a ait tapuda 202 ada 22 parsel
numarah tasinmaz iizerindeki iki kath konutun agrr hasarh ve metruk 1---+-----+---+---;
olmasi ve cevresine tehlike arz etmesi nedeniyle metruk yapiyla ilgili
3194 Sayih imar Kanununun 39'uncu maddesi hukumleri geregince i~ ve
islemlerin yapilmasi uygun gorulmustur.

KARAR:
Ilimiz Kurucasile ilcesine bagli Kalekoy koyu sirnrlannda miilkiyeti Tugba ASGIN'a ait

tapuda 202 ada 22 parsel numarah tasmmaz uzerindeki iki kath konutun agir hasarh ve metruk olmasi ve
cevresine tehlike arz etmesi nedeniyle metruk yapmm yikilma tehlikesinin bulunmasi ile ilgili n Ozel
idaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 12.12.2022 tarihli ve 29538 sayih yazisi ve Ek'leri
okunup incelendi.

Kalekoy koy muhtanmn dilekcesine istinaden idaremiz teknik personellerince mahallinde
yapilan incelemede, ilimiz Kurucasile ilcesine bagh Kalekoy koyu sirurlannda miilkiyeti Tugba ASGIN'a
ait tapuda 202 ada 22 parsel numarah tasmmaz uzerindeki iki kath konutun agir hasarh ve metruk olmasi
nedeniyle cevresine tehlike arz ettigi gorulmustur,

3194 Sayih Irnar Kanununun yikilacak derecede tehlikeli yapilar bashkh 39. maddesi
"Genel guvenlik ve asayis bakimrndan 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 kayit sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi icin
belediye veya valilikce iiy gun icinde tebligat yapilir. Yapi sahibine bu sekilde tebligat yapilamamasi
halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasmda 30 gun sure ile ilan edilir ve tebligat varakasi
teblig yerine kaim olmak iizere tehlikeli yapiya asihr ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabltla tespit edilir.
Malik dl~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye iyin tebligat yaplhr. TebligatI veya ilam
miiteakip 30 giinii geymemek iizere ilgili idarece belirlenen siire 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. Alakalmm fakruhali tevsik olunursa masraf
belediye veya valilikye biityesinden kar~Ilamr. Tehlike durumu 0 yapl ve civanmn bo~altIlmasml icap
ettiriyorsa mahkeme karanna liizum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." hiikiimleri
geregince bahse konu yapmm can ve mal giivenligi aylsmdan tehlike arz etmesi nedeniyle i~lem yapIlmasl
il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi ic;in it Enciimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyite~tirme Miidiirltigii'ne
gonderilmesine 13.12.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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Kararm Ozeti
Ilimiz Kurucasile ilcesine bagh Kalekoy koyu

suurlannda mulkiyeti Ali ASGIN ve Mehmet ASGIN 'a ait olan tapuda
202 ada 21 parsel noda kayith tasmmaz uzerindeki iki kath ahsap konut I---+----+----+----l
ile mtilkiyeti Saniye <::ETiNBAK ve mustereklerine ait olan komsu 202
ada 20 parse I noda kayitli tasmmaz uzerindeki iki kath ahsap konutun,
agir hasarh ve metruk olmalan ve cevrelerine tehlike arz etmesi nedeniyle
metruk yapiyla ilgili 3194 Sayih Imar Kanununun 39'uncu maddesi
hukumleri geregince is ve islemlerin yapilmasi uygun gorulmustur.

KARAR:
ilimiz Kurucasile ilcesine bagli Kalekoy koyu smirlannda rmllkiyeti Ali ASGIN ve Mehmet

ASGIN 'a ait olan tapuda 202 ada 21 parsel noda kayrtli tasmmaz iizerindeki iki kath ahsap konut ile
mulkiyeti Saniye <::ETiNBAK ve mustereklerine ait olan kornsu 202 ada 20 parsel noda kayitli tasmmaz
uzerindeki iki kath ahsap konutun, agir hasarli ve metruk olmalan ve cevrelerine tehlike arz etmesi
nedeniyle metruk yapmm yikilma tehlikesinin bulunmasi ile ilgili il Ozel Idaresi lmar ve Kentsel
Iyilestirme Mudurlugunun 12.12.2022 tarihli ve 29539 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Kalekoy koy muhtannm dilekcesine istinaden idaremiz teknik personellerince mahallinde
yapilan incelemede, ilimiz Kurucasile ilcesine bagh Kalekoy koyu simrlannda mulkiyeti Ali ASGIN ve
Mehmet ASGIN 'a ait olan tapuda 202 ada 21 parsel noda kayith tasmmaz uzerindeki iki kath ahsap konut
ile mulkiyeti Saniye <::ETiNBAK ve mustereklerine ait olan kornsu 202 ada 20 parsel noda kayrth
tasmmaz iizerindeki iki kath ahsap konutun, agrr hasarh ve metruk olmalan nedeniyle cevrelerine tehlike
arz ettikleri gcrulmustur.

3194 Sayih imar Kanununun yikilacak derecede tehlikeli yapilar ba~hkh 39. maddesi "Genel
giivenlik ve asayi~ baklmmdan tehlike arz ettigi valilikc;e tespit edilen metruk yapllar ile bir klsml veya
tamammm Ylkllacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen yapdarm
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 yapllamamasl
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. Tebligatt veya ilanl
miiteakip 30 giinii gec;memek iizere ilgili idarece belirlenen siire ic;inde yapl sahibi tarafmdan tehlikeli
durumun ortadan kaldmlmamasl haIinde, tehlikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri belediye veya valilikc;e
yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakalmm fakruhali tevsik olunursa masraf
belediye veya valilikc;e biitc;esinden kar~damr. Tehlike durumu 0 yapl ve civannm bo~altllmasml
icabettiriyorsa mahkeme karanna liizum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." hiikiimleri
geregince bahse konu yapmm can ve mal giivenligi aC;lsmdantehlike arz etmesi nedeniyle i~lem yapllmasl
il Enciimenimizce uygun gorUlmii~tiir.

Geregi is:in il Enclimeni Karar orneginiQ imar ve Kentsel iyile~tirme Mlidlirliigli'ne gonderilmesine
13.12.2022 tarihinde Oy Birligi HeKarar venldi. ~~

Genel Sekreter V.
/

UYE

~A_...Y_.,_

,/

:)~l,l ,-UYEA
~_qys~AK

Adres: KemerkopruMah. 2No'lll <;:evreYoill 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 2285023 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.t[
Mail adresi:: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr



l.L.
BARTIN n,OZEL iDARESi
YAZI j~LERj MODURLO(;U

iLENCUMENi
Kararm Ozeti K Tarihi SaYlSI Eki
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ilimiz Merkez ilceye bagh Cakiromeraga koyu smirlan
icerisinde bulunan mulkiyeti Murat GUN'e ait tapuda E28c16b2d-3a pafta,
103 ada 38 parse I nolu tasmmazm Aile gosterilen kismmm yola terki, b He
gosterilen kismm parka terkinin yapilmasi uygundur.

KARAR
llimiz Merkez ilceye bagli Cakiromeraga koyu snnrlan icerisinde bulunan miilkiyeti Murat GUN'e ait

tapuda E28c16b2d-3a pafta, 103 ada 38 parsel nolu tasmmazm A ile gosterilen kismmm yola terki, B ile gosterilen kismm
parka terkinin yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 12.12.2022 tarihli ve 29553
sayih yazisi ve Ek'ieri okunup ineelendi.

n Ozel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. Ilker SARIKAYA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez llceye bagh Cakiromeraga koyn smirlan icerisinde bulunan mulkiyeti Murat GUN'e ait
tapuda E28e16b2d-3a pafta, 103 ada 38 parsel nolu tasmmazm A ile gosterilen kismmm yola terki, B ile gosterilen kismm
parka terkine iliskin Harita Muhendisi Erean USTAOGLU tarafmdan hazrrlanan dosyada yapilan ineelenmeler netieesinde;

l-Tapuda E28e16b2d-3a pafta, 103 ada 38 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 2119,28 m2 ve
mulkiyetinin Murat GUN' e ait oldugu,

2-Yola terk edilmesi talep edilen A ile gosterilen kismm ve parka terk edilmesi planlanan Bile gosterilen
kismm 06.10.2022 tarihli ve 94 sayih iIGenel Meclisi karan ile yururluge giren 1/1000 olcekli Uygulama imar Planmda yol
park olarak, A ile gosterilen kismm konut alam olarak aynldigi,

Yola ve parka terk islemi sonueunda;
·B ile gosterilen 329,00 m2 yuzolcumlu alanm parka, A ile gosterilen 25,74 m2 ytizolcumlu alanm yola terk

edildigi gorulmus, talep edilen islem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur,
Bahse konu Merkez llceye bagh Cakiromeraga koyu smirlan icerisinde bulunan, mUlkiyetiMurat GUN' e

ait, tapuda E28e16b2d-3apafta, 103 ada 38 parsel nolu tasmmazm, 3194 sayih imar Kanunu'nun ifraz ve Tevhit i~leriba~hklt
15. Maddesi "10112/2003 tarihli ve 5018 saYllt Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yonetim
kapsammdaki kamu idarelerinin yetkisi iyindeki kamu yatmmlarmda veya kamu mUlkiyetine ait alanlarda, parselasyon
planmm tatbiki mumkUn olmayan meskt1n alanlar ile koruma amaylt imar plam bulunan alanlarda ve buyuk bir klsml
uygulama imar planma uygun ~ekildeolu~an imar adalannm geri kalan klslmlarmda bu maddenin birinei ve ikinei flkralannda
yer alan hUkUmlerdebelirtilen ~artlar aranmaz" hUkrnuve Arazi Ve Arsa Duzenlemeleri Hakkmda Yonetrnelik'in ifraz ve
Tevhit i~leriba~ltkh7. Maddesi "(1) imar planl bulunan alanlarda imar Kanununun 15 inei ve 16nel maddelerine gore ifraz ve
tevhit i~lemleri, ikinei flkradaki istisnalar dl~mdaaneak parselasyon plam teseil edilmi~alanlarda parsel maliklerinin tUmunun
muvafakati ile uygulama imar planlarma uygun olarak yapllabilir.

(2) istisnalar ~unlardlr:

b) Duzenleme alanmm bUyukbir klsml yaplla~ml~olsa dahi, oneelikle parselasyon planmm yapllmasl esas
olmakla birlikte, zemindeki fiili durumdan dolaYlimar Kanununun 18 inei maddesinin uygulanrnasmm teknik olarak mUmkun
olmadlgl durumlar.

y) BuyUk bir klsml uygulama imar planma uygun ~ekildeolu~animar adalarmm geri kalan klSlmlarl.

HukUmleri dogrultusunda; ta~lnmazm bulundugu imar adasmdaki parseller imar adalanna gore olu~mu~
olmasl nedeniyle 18. Madde uygulamasl yapllamayaeagl anla~IidlgmdanAile gosterilen klsmmm yola terki, B ile gosterilen
klsmm parka terki yapllmasl il Eneumenimizee uygun gOrUlmu~tUr.

Geregi iyin il Eneumeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme MUdllrlUgunegonderilmesine
t3 .12.2022 tarihind, OyB j,ligi ii,Karar verildi. . ~U
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