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No: TARini NO'SU

1 n. ()ZEL iOARESt
8.03.2022 18272( Isl.ve i~t. MOd.)

2 iL ()ZEL iOARESi
23.03.2022 19018(Imar ve Kent. iyi. MOd.)

3 n,QZEL iOARESi
23.03.2022 19019(Imar ve Kent. tyi. MOd.)

4 iL QZEL iOARESt
28.03.2022 19151(tmar ve Kent. iyi. MOd.)

UYE
Atne!0- YDO(;~ .

r"//~~/_~~

13. GUNDEM
EVRAKIN QZETi

15.03.2022 tarihli ve 74 sayih II Encumeni Karan ile iIimiz Merkez iIce Kutlubeytabaklar Koyundeki mulkiyeti ldaremize ait Bartm
Sehirlerarasi Otobus Terminalinde bulunan 0-8 nolu dukkanm ve A-9 nolu acentenin 3 yilhgma kiralanmasi, 2886 sayih O.i.K. 'nun
51 (a) maddesi ve 5302 sayilt II Ozel Idaresi Kanununun 26/g maddesi hukumleri geregince ihalesinin yapilmasi.

Ilimiz Merkez Ilcesine bagh Serdar KOyOsimrlannda bulunan, mulkiyeti Maliye Hazinesi 'ne ait olup Milli Egitim MOdOrIO~'ne
tahsis edilen, tapuda 104 ada I parsel noda kayith tasmmaz uzerindeki ardiyenin, agrr hasarh olmasi ve parsel icerisinde egitim _
ogretim faaliyeti yurutulen Serdar Ilkokulu'nda bulunan ogrencilere tehlike arz etmesi nedeniyle metruk yapmm yikummn
gorusnlmesi.

iIimiz Merkez llcesine bagh Haciosmanoglu KOyOsmirlannda bulunan, mulkiyeti Ahmet YUKSEL 'e ait, tapuda 116 ada 21 parsel
noda kayrth tasmmaz uzerindeki konutun, agrr hasarh olmasi ve komsu parselde egitim - ogretim faaliyeti yurutulen Haciosmanoglu
iIkokulu'nda bulunan ogrencilere tehlike arz etmesi nedeniyle metruk yapmm YlkImmIn gOro~illmesi.

iIimiz, Amasra Ilcesi, GOmil KOyOsInulan icerisinde bulunan t~mmaz ozerine Ibrahim ATAMAN tarafmdan Konut amach in~aat
yapma talebinin gOrO~Olmesi.
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Encumen Tarihi : 29/0312022
Encumensaati : 14:00
Evrak Miktan : 4 Adet
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Ilimiz Merkez Ilce Kutlubeytabaklar Koyundeki mulkiyeti
idaremize ait Bartm Sehirlerarasi Otobus Terminalinde bulunan
D-8 nolu dukkan, 1.600,00 TL.ye Birol ASLANTOP'. ve
A-9 nolu acente ise 4.820,00 TL.ye S.S. YENi LOKS BARTIN
KARAYOLU YOLCU TA~IMA KOOPERA TiFi'ne 3 yilligma,
2886 sayih D.i.K. 'nun 51 <a)maddesi ve 5302 sayrh nOzel
idaresi Kanununun 26/g maddesi hukumleri geregince
kiralanarak ihale edilmesi uygundur.

86
3194 Sayrh imar Kanununun Yikilacak Oerecede
Tehlikeli Yapilar bashkh 39. maddesi geregince islem
yapilmast uygundur.

87
3194 Sayih imar Kanununun Yikilacak Oerecede
Tehlikeli Yapilar bashklt 39. maddesi geregince islem
yapilmasl uygundur.

88 Konut amach in~aat yapma talebi uygundur.
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YAZI iSLERi MUDURLUGU

iLENCUMENi

Kararm Ozeti:
15.03.2022 tarihli ve 74 sayih Enciimen Kararma gore Miilkiyeti

idaremize ait olan Ilimiz Merkez llce Kutlubeytabaklar Koyu smirlan icerisinde
yer alan Bartm Sehirlerarasi Otobiis Terminalinin zemin katmda bos bulunan;

D-8 Nolu dukkanm 3 yilhgma kiralanmasi isi ayhk 1.584,49 TL.
muhammen bedel iizerinden 1.600,00 TL.'ye Birol ASLANTOP'a ve

A-9 Nolu acentenin 3 yilhgma kiralanmasi isi ayhk 4.789,28 TL.
muhammen bedel iizerinden 4.820,00 TL. 'ye S.S. YENi LUKS BARTIN
KARAYOLU YOLCU TA~IMA KOOPERATiFi'ne 5302 sayih n Ozel Idaresi
Kanununun 26/g maddesi ve 2886 sayih D.i.K.'in 51 (a) maddesi geregince
Pazarhk Usulii ile ihale edilmesi uygundur.

K Tarihi Sayisi Eki
A
R
A 29.03.2022 85
R
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KARAR ••
15.03.2022 tarihli ve 74 sayili Enciimen Karanna gore Ilimiz Merkez llce Kutlubeytabaklar

Koyundeki miilkiyeti Idaremize ait Bartm Sehirlerarasi Otobiis Terminalinde bulunan D-8 nolu diikkan ve A-9 nolu
acentenin, 5302 sayih il Ozel ldaresi Kanununun 26/g maddesi ve 2886 sayih D.i.K.' nun 51 (a) maddesi geregince
Pazarhk Usulii ile Enciimen Toplanti Salonunda 29.03.2022 tarihinde saat 14.00'te ihalesini yapmak iizere
komisyonumuz toplandi.

Ilimiz Merkez il<;e Kutlubeytabaklar Koyu simrlan icerisinde yer alan miilkiyeti Idaremize ait
Bartm Sehirlerarasi Otobiis Terminalinde bos bulunan;

D-8 nolu diikkanm 3 yilhgma kiralanmasi ihalesine I adet isteklinin katildigi, ihaleye katilma
dosyasmi komisyonumuza sundugu ve yapilan incelemelerde ihaleye katilmasmda engel herhangi bir evrak
eksikliginin olmadigr gorulmtlstur.

Soz konusu D-8 nolu diikkanm 3 yilhgma kiralanmasi isi ayhk 1.584,49 TL. muhammen bedel
iizerinden ihaleye cikartilrms, ayhk 1.600,00 TL. fiyat teklifinde bulunan Birol ASLANTOP' a,

A-9 nolu acentenin 3 yilhgma kiralanmasi ihalesine 1 adet isteklinin kanldigi, ihaleye katilma
dosyasmi komisyonumuza sundugu ve yapilan incelemelerde ihaleye katilmasmda engel herhangi bir evrak
eksikliginin olmadigi gorulmustur.

Soz konusu A-9 nolu acentenin 3 yilltgma kiralanmasi isi ayhk 4.789,28 TL. muhammen bedel
iizerinden ihaleye cikarnlrms, ayhk 4.820,00 TL. fiyat teklifinde bulunan S.S. YENi LUKS BARTIN KARA YOLU
YOLCU TA~IMA KOOPERA TiFi'ne,

5302 sayih n Ozel ldaresi Kanununun 26/g maddesi ve 2886 sayih D.i.K.' nun 51 (a) maddesi
geregince Pazarhk Usulii ile ihale edilmesi, yilhk kira artismm Maliye Bakanhgi'nca her YII yaymlanan yeniden
degerlendirme oranma gore artmlmasr ve sozlesmenin idarece diizenlenmesi, kiralamadan dolayi elde edilecek gelirin
yih Gelir Butcesinin ilgili koduna irat kaydedilmesi nEnciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i<;inKarar orneginin i~letme ve i~tirakler Miidiirliigiine gonderilmesine 29.03.2022 tarihinde

Oy Birligi il. Karar verildi. Itu.•01 ·
~:k~

Genel Sekreter V .•

2886 SayIlI Kanunun 31.Madd geregince ONAYLANDI.
... .1.. .12 2

Sinan

Adres: KemerkopruMah. 2No'lu Cevre 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
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iLENCUMENi

ilimiz Merkez llcesine bagh Serdar Koyu simrlannda
bulunan mulkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olup, Milli Egitim Mudurlugu'ne
tahsis edilen tapuda 104 ada 1 parsel noda kayith tasmmaz uzerindeki i---+----t---t---;
ardiyenin, agir hasarh olmasi ve parsel icerisinde egitim - ogretim
faaliyeti yurutulen Serdar ilkokulu'nda bulunan ogrencilere tehlike arz
etmesi nedeniyle metruk yapiyla ilgili 3194 Sayih Imar Kanununun
39'uncu maddesi htikumleri geregince is ve islemlerin yapilmasi uygun
gorulmustur.

Kararm Ozeti K Tarihi Sayisr Eki
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R
A 29.03.2022 86 -
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KARAR:
ilimiz Merkez Ilcesine bagh Serdar Kcyu simrlannda bulunan mulkiyeti Maliye

Hazinesi'ne ait olup, Milli Egitim Mtldurlugu'ne tahsis edilen tapuda 104 ada 1 parsel noda kayrth tasmmaz
uzerindeki ardiyenin, agir hasarh olmasi ve parsel icerisinde egitim - ogretim faaliyeti yurutulen Serdar
ilkokulu'nda bulunan ogrencilere tehlike arz etmesi nedeniyle metruk yapmm yikilrna
tehlikesinin bulunmasi ile ilgili n Ozel Idaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugu'nun 23.03.2022 tarihli ve
19018 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz Merkez llcesine bagh Serdar Koyu smirlannda bulunan mulkiyeti Maliye
Hazinesi'ne ait olup, Milli Egitim Mudurlugu'ne tahsis edilen tapuda 104 ada 1 parsel noda kayith
tasmmaz uzerindeki ardiyenin, agir hasarh olmasi ve parsel icerisinde egitim - ogretim faaliyeti yurutulen
Serdar ilkokulu'nda bulunan ogrencilere tehlike arz etmesi nedeniyle metruk yapmm yikmumn Bartm n
Milli Egitim Mudurlugu'nce talep edildigi bildirilmektedir.

3194 Sayih imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 39'uncu
maddesi «Gene I guvenlik 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 dayah nufus kayrt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun
izalesi iyin belediye veya valilikye uy gun iyinde tebligat yaplhr. Yapl sahibine bu ~ekilde tebligat
yapllamamasl halinde 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 iyin tebligat yaplhr.
Tebligatl veya ilanl miiteakip 30 giinu geymemek uzere ilgili idarece belirlenen sure 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. Alakahmn fakruhali
tevsik olunursa masraf belediye veya valilikye butyesinden kar~Ilanlr. Tehlike durumu 0 yapl ve civannm
bo~altIlmasml icabettiriyorsa mahkeme kararma luzum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye
ettirilir.» hiikiimleri geregince bahse konu yapmm can ve mal giivenligi a91smdantehlike arz etmesi nedeniyle
i~lemyapllmasl il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i9in il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigii'ne
gOnderilmesine29.03.2022 tarihinde OyBirligi ile \i:.nr~:._
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Kararm Ozeti K Tarihi Sayisi Eki
A
R
A 29.03.2022 87
R
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EV 23.03.2022 19019
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NK Dairesi: iIOzel ldaresi

llimiz Merkez llcesine bagh Haciosmanoglu Koyu
simrlannda bulunan miilkiyeti Ahmet YUKSEL 'e ait tapuda 116 ada 21
parsel noda kayith tasmmaz iizerindeki konutun agu hasarh olmasi ve
kornsu parseide egitim - ogretim faaIiyeti yiiriitiilen Haciosmanoglu
ilkokuIu'nda bulunan ogrencilere tehlike arz etmesi nedeniyle metruk
yapiyla ilgili 3194 Sayih imar Kanununun 39'uncu maddesi hukumleri
geregince i~ve islernlerin yapilmasi uygun gorulmustur.

KARAR:
ilimiz Merkez Ilcesine bagh Haciosmanoglu Koyu suurlannda bulunan miilkiyeti Ahmet

YVKSEL 'e ait tapuda 116 ada 21 parsel noda kayrth tasmmaz uzerindeki konutun agir hasarh olmasi ve
komsu parselde egitim - ogretim faaliyeti yiiriitiilen Haciosmanoglu ilkokulu'nda bulunan ogrencilere tehlike
arz etmesi nedeniyle metruk yapmm yikilma tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, il Ozel Idaresi imar ve Kentsel
Iyilestirme Mudurltlgunun 23.03.2022 tarihli ve 19019 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

ilimiz Merkez Ilcesine bagh Haciosmanoglu Koyu simrlannda bulunan miilkiyeti Ahmet
YVKSEL 'e ait tapuda 116 ada 21 parsel noda kayrth tasmmaz iizerindeki konutun agir hasarh olmasi ve
komsu parselde egitim - ogretim faaliyeti yiiriitiilen Haciosmanoglu ilkokulu'nda bulunan ogrencilere
tehlike arz etmesi nedeniyIe metruk yapirun yikimmm, Bartm nMilli Egitim Mudurlugu'nce talep edildigi
bildirilmektedir.

3194 Sayili imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 39'uncu
maddesi «Genel guvenlik ve asayis bakimmdan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yapilar ile
bir kisrru veya tamammm yikilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafindan tespit edilen
yapilann sahiplerinin adrese dayah nufus kayit sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun
izalesi icin belediye veya valilikce Uy gUn iyinde tebligat yaplhr. Yapi sahibine bu ~ekilde tebligat
yapIlamamasl M.linde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasmda 30 gUn sUre 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 iyin tebligat yaplhr.
Tebligatl veya ilanl miiteakip 30 gUnUgeymemek iizere ilgili idarece belirlenen sUre iyinde yapl sahibi
tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl h<1linde, tehlikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri
belediye veya valilikge yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakalmm fakruhali
tevsik olunursa masraf belediye veya valilikye bUtyesinden kar~Ilanlr. Tehlike durumu 0 yapl ve civannm
bo~altIlmasml icabettiriyorsa mahkeme karanna IUzum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye
ettirilir.» hUkUmleri geregince bahse konu yapmm can ve mal gUvenligi aylsmdan tehlike arz etmesi
nedeniyle i~lem yapllmasl il Enciimenimizce uygun goriilmU~tiir.

Geregi i9in il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirmeMiidiirliigU'negonderilmesine
29.03.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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Ilimiz Amasra llcesi Gomu Koyu simrlan icerisinde R

bulunan tapuda 146 ada 7 parsel noda kayith tasmmaz uzerine Ibrahim ~
ATAMAN tarafmdan Konut Amach insaatm yapilmasi uygun 1--+----+---+---1
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Tarihi Say lSI Eki

29.03.2022 88

28.03.2022 19151

KARAR:
IIimiz Amasra llcesi Gomu Koyu simrlan icerisinde bulunan tapuda 146 ada 7 parsel noda

kayith tasmmaz uzerine Ibrahim ATAMAN tarafmdan Konut Amach insaatm yapilmasi hakkmdaki n
Ozel ldaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 28.03.2022 tarihli ve 19151 sayih yazisi ve
Ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz Amasra Ilcesi Gomu Koyu smirlan icerisinde bulunan tapuda 146 ada 7 parsel noda
kayith 244,35 m2 yuzolcumlu tasmmaz uzerine Ibrahim ATAMAN tarafmdan ilgide belirtilen tarih ile
idaremiz kayitlanna ahnan dilekcesinde Konut Amach insaat yapma talebinde bulunulmustur.

Yapilan inceleme neticesinde, parselin yuzolcumuntin 244,35 m2 oldugu gorulmustur.
3194 Sayih imar 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." , Baymdirhk ve Iskan Bakanhgi'nm 2008/4 tarihli genelgesinin
5. maddesi de "Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin 45. maddesinde, koy ve mezralann yerlesik
alanlarmda ve civannda yapilacak ifraz islemleri ile olusturulacak bnyuklukleri 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 olusturulmus ve yonetmeligin 49.
maddesi hukumlerinin uygulanmasma imkan bulunmayan, koy yerlesik alanl iyindeki 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 alanlarm <;evre DUzeni Planl kapsammda kalmasl halinde plan kararlarma uygunluk saglanmasl
gerekmektedir." hUkUmleri geregince talep edilen ta~lnmaza Konut Amayh in~aatm yapllmasl il
EncUmenimizce uygun gorUlmU~tUr.

Geregi iyin il EncUmeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme MUdUrlUgUne
gonderilmesine 29.03.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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