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SONUC;:
No: TARIHI NO'SU

SAYISI

il Ozel idaremizin gorev, sorumluluk ve yetki alanmda bulunan koy yerlesim yerlerindeki cevre kirliliginin giderilmesi amaciyla
I n, OZEL iDARESI

06.04.2022 19550 Idaremiz Saghk lsleri Mudurlugunce hazirlanan proje kapsammda Cevre, Sehircilik ve lklim Degisikligi Bakanhgmdan hibe yardirm
93 Alman Valilik Oluru dogrultusunda Ekli(Sajthk i~l. MOd.) alarak, DMO aracrhgiyla satm ahnan 165 adet cop konteynmrun ek'li listede belirlenen koylerimize dagihmlannm yapilmasmm Listeye gore dagrhrmrun yapilmasi uygundur.gorusulmesi,

2 n, OZEL iDARESi
08.04.2022 19631 ilimiz Merkez llceye bagh Buyukkizrlkum koyu srrurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Dursun AKIN ve Mustereklerine ait olan, tapuda

94 Teknik rapor dogrultusunda ifrazi uygundur.(lmar ve Kent. iyi. MOd.) E28d18b4d pafta 113 ada 19 parsel nolu tasmmazm 2 (iki) krsma ifrazmm gorusulmesi.

3 n,OZEL iDARESi
08.04.2022 19633 lIimiz Merkez llceye bagh Akbaba koyu smirlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Ayhan ERDEM ve Cevdet EROL' a ait olan, tapuda

95 Teknik rapor dogrultusunda ifrazi uygundur.(Imar ve Kent. iyi. MUd.) E28dl9d3a pafta 129 ada 10 parsel nolu tasmmazm 2 (iki) kisma ifrazirnn gorusulmesi,

4 n,OZEL iDARESi
08.04.2022 19635 ilimiz Merkez llceye bagh Dogasi koyu simrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Fatma C;:OMAKve Mustereklerine ait olan, tapuda

96 Teknik rapor dogrultusunda ifrazi uygundur.(Imar ve Kent. iyi. MOd.) E28c10b4d pafta 161 ada 7 parsel nolu tasinmazm 4 (dort) kisma ifrazmm gorusulmesi.

5 n,OZEL iDA RESt
08.04.2022 19632 llimiz Merkez llceye bagh Akmanlar koyu smrrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Halil BIC;:AKCIve Muharrem BIC;:AKCI' ya ait olan,

97 Teknik rapor dogrultusunda ifrazl uygundur.(imar ve Kent. iyi. MOd.) tapuda E28d25b4b pafta 118 ada 13 parsel nolu ta~mmazm 5 (be~) klsma ifrazmm gOril~illmesi.

6 iL OZEL iDARESi
08.04.2022 19636 ilimiz Merkez tIIYeyebagh Doga~1kOyil smlrlan iIYerisindebulunan, millkiyeti Fatma C;:OMAKve mil~tereklerine ait olan, tapuda

98 Teknik rapor dogrultusunda ifrazl uygundur.(imar ve Kent. iyi. MUd.) E28c IOb4d pafta 162 ada 13 parsel nolu t~mmazm 3 (illY)klsma ifrazmm gOril~illmesi.

ilimiz Kuruca~ile tIIYesinebagh Ugurlu KOyil slmrlannda, millkiyeti Fatma AGAC;:ONARAN, Mehmet KARADUMAN ve ~ilkril
3194 SaYlh imar Kanununun YlkllacakiL OZEL iDARESi KARADUMAN 'a ait, tapuda 114 ada 30 parsel noda kaYlth ~mmaz ilzerinde kom~u parseldeki binaya biti~ik nizamda bulunan ve7

(imar ve Kent. iyi. MOd.) 08.04.2022 19667
takribi 40 Ylldlr kullanllmayan konutun metruk olmasl nedeniyle, can ve mal gilvenligi aIYlsmdantehlike arz ettiginden Ylkllmasmm 99 Derecede Tehlikeli Yapllar b~hkh 39.
gOril~illmesi. maddesi geregince i~lem yapllmasl uygundur.

8 iL OZEL iDARESi
08.04.2022 19634 2022 Mali Ylh Yatmm (Cah~ma) Program I kapsammda iptal edilmesine ihtiyaIYduyulan ve Ek'li tabloda yer alan projelerin iptalinin

100 tI Genel Meclisine sunulmasl uygundur(Vol ve Ula~lm Hizm. MOd.) gOril~illmesi.
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T.e.
BARTIN n,()ZEL tDARESi
YAZI i~LERi MUDORLUGU

n, ENCUMENi
Kararm Ozeti

12.04.2022 93

K
An Ozel Idaremizin gorev, sorumluluk ve yetki R

alanmda bulunan koy yerlesim yerlerindeki cevre kirliliginin giderilmesi ~
amaciyla Idaremiz Saghk lsleri Mudurlugunce hazirlanan proje 1---+----+---+----1
kapsammda Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanhgmdan hibe G E

EVyardimi alarak, DMO aracihgiyla satm ahnan 165 adet yOp konteynmnm L R
ek'li listede belirlenen koylerimize dagihmlannm yapilmasi uygun E A t-----.J----L- __ ~
gorulmusttlr. N K Dairesi: nOzel idaresiw33

Tarihi EkiSayisi

06.04.2022 19550

KARAR
n Ozel Idaremizin gorev, sorumluluk ve yetki alamnda bulunan kay yerlesim yerlerindeki cevre

kirliliginin giderilmesi amaciyla Idaremiz Saglik lsleri Mudurlugunce hazirlanan proje kapsammda Cevre, Sehircilik
ve iklim Degisikligi Bakanhgmdan hibe yardirm alarak, DMO aracihgiyla satm ahnan 165 adet ~ap konteynmnm
daginmma ait n Ozel ldaresi Saghk lsleri Mudurlugtl'nun 06.04.2022 tarihli ve 19550 sayih yazisi ve ek'leri okunup
incelendi.

n Ozel ldaremizin gorev, sorumluluk ve yetki alamnda bulunan koy yerlesim yerlerindeki cevre
kirliliginin giderilmesi amaciyla 5302 Sayih n Ozel ldaresi Kanununun 6. maddesi (b) fikrasi, 2872 Sayih Cevre
Kanununun ve bu kanuna gore hazirlanan yonetmelikler ile 20814 sayih Resmi Gazetede yayimlanan Kati Atiklann
Kontrolii Yonetmeligine gore hazirlanan; 03.09.2019 tarih ve n Genel Meclisinin 98 sayih karanyla kabul edilerek
yilrtlrliige giren n Ozel Idaresi " Evsel Nitelikli Kati AtIk Yonetmeligi" ~er~evesinde, evsel nitelikli atlklarm toplanmasl
ve ta~mmasl i~in, idaremiz Saghk i~leri Miidiirliigiince hazlrlanan proje kapsammda <;evre, ~ehircilik ve iklim
Degi~ikligi BakanlIgindan hibe yardlml alarak, DMO araclhglyla 165 adet ~op konteymn satm ahnml~tIr.

Soz konusu ahnan ve dagltIlmaSI planlanan ~op konteymrlannm il Ozel idaresi " Evsel Nitelikli KatI
AtIk Toplama Yonetmeligi"'nin Sorumluk Ba~hkh 7. maddesi, Uygulama Esaslarl Ba~hkh 8. maddesi, Sahil Koyleri
Ba~hkh 9. maddesi, A~lk ve Kapah Pazar Yerleri Ba~hkh 10. maddesi, Konut Bolgeleri-i~yerleri Ba~hkh 11. maddesi
ile 12. maddesinin (a) bendi " Bu Yonetmelikte hiikiim bulunmayan veya tereddiit edilen hususlarda Vali emrine gore
hareket edilecektir." ~eklindeki yonetmelik ve mevzuatlar ~er~evesinde;

5302 SayIlI il Ozel idaresi Kanununu 26. maddesi (i) bendi "Vali tarafmdan havale edilen konularda
gorii~ bildirmek" hiikiimlerine gore;

Merkez koylerimize % 52,
Ulus Koylerimize % 25,
Amasra Koylerimize % 12ve
Kuruca~ile Koylerimize % 11 oranlarmda olmak iizere;

165 adet yOp konteymrmm ek'li listede belirlenen koylerimize dagIllmlarmm yapIlmasl il
Enciimenimizce uygun goriilmii~tOr.

Geregi i~in il Enciimeni Karar omeginin Saghk i~leri Miidiirliigiine gonderilmesine 12.04.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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T.e.
BARTIN n, ()ZEL iDARESi
YAZI iSLERi MiJDURLUCU

iLENCUMENi
Tarihi SaYlSI EkiK

Kararm Ozeti : AR
Ilimiz Merkez llceye bagli Btiyukkrzilkum koyu simrlan A

icerisinde bulunan mulkiyeti Dursun AKIN ve Mustereklerine ait olan t--R_+- t--__ +--__ ----I

tapuda E28d18b4d pafta 113 ada 19 parsel nolu tasmmazm 2 (iki) kisma ~ ~
ifrazi hazirlanan Teknik Rapor dogrultusunda uygundur. L R 1-0_8_.0_4_.2_02_2......1.-_1_96_3_l......1.-__ ----l

EA
NK

12.04.2022 94

Dairesi: ilOzel idaresi

KARAR :
ilimiz Merkez llceye bagh Buyukkrzilkum koytl smirlan icerisinde bulunan mulkiyeti Dursun

AKIN ve Mii~tereklerine ait olan tapuda E28d18b4d pafta 113 ada 19 parsel nolu tasmmazm 2 (iki) kisma
ifrazmm hazirlanan Teknik Rapor dogrultusunda yapilmasi hakkmdaki il Ozel idaresi imar ve Kentsel
lyilestirme Mtidurltiguntln 08.04.2022 tarihli ve 19631 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

n Ozel Idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. Ilker SARlKA YA ve Harita Teknikeri
Fatma AKBIYIK tarafmdan, ilimiz Merkez llceye bagh Buyukkizrlkum koyu simrlan icerisinde bulunan
mulkiyeti Dursun AKIN ve Mustereklerine ait olan tapuda E28d18b4d pafta 113 ada 19 parsel nolu
tasmmazm 2 (iki) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Sinan ALP tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda
yapilan incelemeler neticesinde:

1- E28d18b4d pafta 113 ada 19 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 6159,43 m2 ve
mulkiyetinin Dursun AKIN ve Mustereklerine ait oldugu,

2- Soz konusu E28d18b4d pafta 113 ada 19 parsel nolu tasmmazm koy yerlesik alam
icerisinde kaldigi tespit edilmistir.

Tasmmazm 2 (iki) kisma ifraz yapilmasi talep edilmis olup, talep edilen islem hakkmdaki
Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu Ilimiz Merkez llceye bagh Buyukkizilkum koytl simrlan icerisinde bulunan
mulkiyeti Dursun AKIN ve Mii~tereklerine ait olan tapuda E28d18b4d pafta 113 ada 19 parsel nolu
tasinmazm 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yiirtlrltlge giren Plansiz Alanlar
imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan Smirlan Dismda plaru 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 gecrmi~ bir yola
cephesinin bulunmasl ~arttu. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara cephesi olan
parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle crlkmaz sokak olu~turulamaz " 45. maddesinde "ifraz i~lemlerinde
parse I 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 2 (iki) klsma ifrazl il Enciimenimizce uygun
goriilmii~tiir .

Geregi icrin il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 12.04.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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T.e.
BARTIN n.QZEL iDARESi
YAZI i~LERi MUDURLUCU

iLENCUMENi

KARAR:

Tarihi Sayisr EkiKKararm Ozeti : A
R

Ilimiz Merkez Ilceye bagli Akbaba koyu sirurlan A
icerisinde bulunan miilkiyeti Ayhan ERDEM ve Cevdet EROL' a aitt--R_+-- +-__ +-__ -I

olan tapuda E28d19d3a pafta 129 ada 10 parsel nolu tasmmazin 2 (iki) G E

kisma ifrazi hazirlanan Teknik Rapor dogrultusunda uygundur. ~ ~ 1-°_8_.°_4._2_°2_2-1...._19_6_3_3-1....__ --1
EA
NK

12.04.2022 95

Dairesi: nOzel Idaresi

Ilimiz Merkez Ilceye bagh Akbaba koytl snnrlan icerisinde bulunan miilkiyeti Ayhan
ERDEM ve Cevdet EROL' a ait olan tapuda E28d19d3a pafta 129 ada 10 parsel nolu tasmmazm 2 (iki)
kisma ifrazmm, hazirlanan Teknik Rapor dogrultusunda yapilmasi hakkindaki n Ozel Idaresi lmar ve
Kentsel lyilestirme Mudurlugunttn 08.04.2022 tarihli ve 19633 sayili yazisi ve ek'leri okunup ineelendi.

n Ozel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. Ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri
Fatma AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez Ilceye bagh Akbaba koyu simrlan icerisinde bulunan,
miilkiyeti Ayhan ERDEM ve Cevdet EROL' a ait olan, tapuda E28d19d3a pafta 129 ada 10 parsel nolu
tasmmazm 2 (iki) kisma ifrazi icin Harita Miihendisi Erean USTAOGLU tarafindan hazirlanan ifraz
dosyasmda yapilan ineelemeler netieesinde:

1- E28d 19d3a pafta 129 ada 10 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 1520,73 m2 ve
miilkiyetinin Ayhan ERDEM ve Cevdet EROL' a ait oldugu,

2- Soz konusu E28d19d3a pafta 129 ada 10 parsel nolu tasmmazm koy yerlesik alaru
icerisinde kaldigi tespit edilmistir,

Tasmmazm 2 (iki) kisrna ifraz yapilmasi talep edilmis olup, talep edilen islem hakkindaki
Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu Ilimiz Merkez Ilceye bagh Akbaba koyu snurlan icerisinde bulunan miilkiyeti
Ayhan ERDEM ve Cevdet EROL' a ait olan tapuda E28d19d3a pafta 129 ada 10 parsel nolu tasmmazm
02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz Alanlar Imar
Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miieavir Alan Smirlan Dismda plant bulunmayan Koy ve Mezralann
Yerle§ik Alanmda Uygulanaeak Esaslar" ba§bkb be§inei boliimiiniin 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde
edileeek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline gec;:mi§bir yola
eephesinin bulunmasl §arttlr. Parselden terk sureti ile yol olu§turulamaz. <;lkmaz sokaklara eephesi olan
parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle C;:lkmazsokak 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 ikinei kere ifraz yapIlamaz " hiikmii geregince 2 (iki) kIsma ifrazl il Eneiimenimizee uygun
goriilm ii§tiir.

Geregi ic;:in il Eneiimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile§tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 12.04.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

\ro~N:
Metl~~:l

Genel Sekreter V:

..1/\TT~~~\l
B~~K

Adres: KemerkopruMah. 2No'lu<;:evre Yolu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 2285023 • 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: encumen@bartinozelidare.gov.tr

FR EM 02-0



T.e.
BARTIN n.DZEL iDARESi
YAZI t1>LERtMUDURLUGU

iLENCUMENi
Tarihi SaYlSI EkiK

A
R

Ilimiz Merkez Ilceye bagh Dogasi koyu simrlan A
icerisinde bulunan miilkiyeti Fatma <;OMAK ve Mustereklerine ait olant--R_+- f--__ f--__ --1

tapuda E28cl0b4d pafta 161 ada 7 parsel nolu tasmmazm 4 (dort) kisma
ifrazi hazirlanan Teknik Rapor dogrultusunda uygundur.

Kararm Ozeti :

12.04.2022 96

08.04.2022 19635
GE
EV
LR
E A 1------'----'------1
N K Dairesi: iIOzel ldaresi

KARAR:
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Dogasi koyu smirlan icerisinde bulunan miilkiyeti Fatma

<;OMAK ve Mnstereklerine ait olan tapuda E28cl0b4d pafta 161 ada 7 parsel nolu tasmmazin 4 (dort)
kisma ifrazmm hazirlanan Teknik Rapor dogrultusunda yapilmasi hakkmdaki n Ozel ldaresi lmar ve
Kentsel Iyilestirme Mudtirlugunun 08.04.2022 tarihli ve 19635 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

it Ozel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Miidiir V. Ilker SARlKA YA ve Harita Teknikeri
Fatma AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez Ilceye bagh Dogasi koyu smirlan icerisinde bulunan miilkiyeti
Fatma c;OMAK ve Mustereklerine ait olan tapuda E28cl0b4d pafta 161 ada 7 parsel nolu tasmmazm 4
(dort) kisma ifrazi icin Harita Miihendisi Sinan ALP tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan
incelemeler neticesinde:

1- E28cl0b4d pafta 161 ada 7 parsel nolu tasinmazm yuzolcurnunun 10100,85 m2 ve
miilkiyetinin Fatma c;OMAK ve Mustereklerine ait oldugu,

2- Soz konusu E28clOb4d pafta 161 ada 7 parsel nolu tasmmazm koy yerlesik alam
icerisinde kaldigi tespit edilmistir.

Tasmmazm 4 (dort) kisma ifraz yapilmasi talep edilmis olup, talep edilen islem hakkmdaki
Teknik Rapor Ek'te sunulmustur,

Bahse konu Ilimiz Merkez Ilceye bagh Dogasi koyu suurlan icerisinde bulunan miilkiyeti
Fatma c;OMAK ve Mustereklerine ait olan tapuda E28cl0b4d pafta 161 ada 7 parsel nolu tasmmazm
02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz Alanlar Imar
Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Simrlan Dl~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 geymi~ bir yola
cephesinin bulunmasl ~artt1r. Pars elden terk sureti ile yol olu~turulamaz. c;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 yapilamaz " hiikmii geregince 4 (dort) klsma ifrazl il Enciimenimizce uygun
goriilmii~tiir.

Geregi iyin il Enciimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 12.04.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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T.e.
BARTIN n. ()ZEL iDARESi
YAZI i~LERt MUDORLUCU

iLENCUMENi
Kararm Ozeti:

Ilimiz Merkez llceye bagh Akmanlar koyu simrlan
icerisinde bulunan mulkiyeti Halil BICAKCI ve Muharrem BICAKcr
ya ait olan tapuda E28d25b4b pafta 118 ada 13 parsel nolu tasmmazm1---+-----1----1------1

Plansiz Alanlar Imar Yonetmeliginin hukumleri geregince teknik rapor
dogrultusunda 5 (bes) kisma ifrazi uygun gorulmustur.

K Tarihi Sayrsi Eki
A
R
A 12.04.2022 97 -R

GE
EV 08.04.2022 19632LR -
EA Dairesi: nOzel idaresiNK

KARAR:
Ilimiz Merkez llceye bagh Akmanlar koyu smirlan icerisinde bulunan millkiyeti Halil BI<;:AKCI ve Muharrem

BI<;:AKCI' ya ait olan tapuda E28d25b4b pafta 118 ada 13 parsel nolu tasinmazm Plansiz Alanlar lmar Yonetmeliginin hiikUmleri
geregince teknik rapor dogrultusunda 5 (bes) kisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme
Mudurlugunun 08.04.2022 tarihli ve 19632 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

iI Ozel Idaresi personeli imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. ilker SARIKAY A ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez llceye bagh Akmanlar koyu smirlan icerisinde bulunan millkiyeti Halil BI<;:AKCI ve
Muharrem BI<;:AKCI'ya ait olan tapuda E28d25b4b pafta 118 ada 13 parsel nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazi icin Harita
Miihendisi S. Gunhan FIRINCI tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1-E28d25b4b pafta 118 ada 13 parsel nolu tasmmazin yuzolcumunun 11600,96 m2 ve miilkiyetinin Halil BI<;:AKCI
ve Muharrem BI<;:AKCI' ya ait oldugu,

2- Soz konusu E28d25b4b pafta 118 ada 13 parsel nolu tasmmazm ifrazi sonucunda olusan b, c, d, e kisimlannm koy
yerlesik alam icerisinde, aile gosterilen kismm koy yerlesik alanr dismda kaldrgi;

a parse linin yerlesik alan smm esas ahnarak ifraz edildigi, koy yerlesik alanm gectigi cizgi parse1in ayirma hatti
olarak kabul edildigi, bu hattm koy yerlesik alan smm icinde kalan ayn bir parsel, dl~mda kalan ise ayn bir parsel olarak te~ekkill
ettigi gorillmii~tilr.

Ta~mmazm 5 (be~) klsma ifraz yapIlmasl talep edilmi~ olup, talep edilen i~lem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te
sunu1mu~tur.

Bahse konu ilimiz Merkez iIyeye bagh Akmanlar koyil slmrlan iyerisinde bu1unan millkiyeti Halil BI<;:AKCI ve
Muharrem BI<;:AKCI'ya ait olan tapuda E28d25b4b pafta 118 ada 13 parsel nolu ta~mmazm, 02.11.1985 tarih ve 18916 sayIll
Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige giren Planslz Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Smlrlan Dl~mda
plam bulunmayan Koy ve Mezralarm Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci bolilmiiniin 44.maddesinde " ifraz
suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline geymi~ bir yola cephesinin
bulunmasl ~arttlr. 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 derinlik1eri 20,00 m den az
olamaz, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapIlamaz " hiikmil ve 6495 SaYlh Bazl Kanun ve Kanun Hilkmiinde
Karamamelerde Degi~iklik Yapllmasma Dair Kanunla, 3194 SaYlh imar Kanununun Ba~hglyla birlikte degi~tirilen 27. maddesi
"Kl>y yerle~ik alam slmrlan iyerisinde 03.07.2005 tarihli ve 5403 SaYlh Toprak Koruma ve Arazi Kullamml Kanunu hilkilmleri
uygulanmaz. Koy yerle~ik alam slmrlannm parselleri bolmesi durumunda yerle~ik alan smm 5403 sayIlI Kanun Hilkilmlerine tabi
olmakslzm ifraz hattl olarak kabul edilir." hiikmii geregince 5 (be~) klsma ifrazl il Enciimenimizce uygun gorillmii~tiir.

Geregi iyin il Enciimeni Karar l>meginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidilr1iigiine gonderilmesine 12.04.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi. ~
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n.ENCDMENi
Kararm Ozeti: K Tarihi Saytsi Eki

A
R
A 12.04.2022 98 -R

G E
EV 08.04.2022 19636 -LR
EA Dairesi: nOzel idaresiNK

Ilimiz Merkez Ilceye bagh Dogasi koyu suurlan
icerisinde bulunan miilkiyeti Fatma <;OMAKve mustereklerine ait olan~--~--------+------4--------~tapuda E28c 1Ob4d pafta 162 ada 13 parsel nolu tasmmazm Plansiz
Alanlar Imar Yonetmeliginin hiikiimleri geregince teknik rapor
dogrultusunda 3 (uc) kisma ifrazi uygun gorulmustur.

KARAR:
Ilimiz Merkez llceye bagh Dogasi koyn smirlan icerisinde bulunan miilkiyeti Fatma C;OMAKve mustereklerine ait

olan tapuda E28e10b4d pafta 162 ada 13 parsel nolu tasmmazm Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin hukumleri geregince teknik
rapor dogrultusunda 3 (ii9) kisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki n Ozel ldaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun
08.04.2022 tarihli ve 19636 sayih yazrsi ve ek'leri okunup incelendi.

iI Ozel idaresi personeli imar ve Kentsel Iyilestirme Miidiir V. Ilker SARIKAYA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, ilimiz Merkez llceye bagh Dogasi koyu simrlan icerisinde bulunan miilkiyeti Fatma C;OMAK ve
mustereklerine ait olan tapuda E28c10b4d pafta 162 ada 13parsel nolu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazi icin Harita Miihendisi Sinan
ALP tarafmdan hazrrlanan ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

I-E28cI0b4d pafta 162 ada 13 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 5126,98 m2 ve miilkiyetinin Fatma C;OMAK
ve mustereklerine ait oldugu,

2- S5z konusu E28e1Ob4dpafta 162 ada 13 parsel nolu tasmmazm ifrazi sonueunda olusan a, b kisimlanrun koy
yerlesik alam icerisinde, e ile gosterilen kismm koy yerlesik alam dismda kaldigr;

e parselinin yerlesik alan smm esas ahnarak ifraz edildigi, koy yerlesik alanm gectigi cizgi parselin ayirma hattI
olarak kabul edildigi, bu hattm k5y yerle~ik alan smm i~inde kalan ayn bir parsel, dl~mda kalan ise ayn bir parsel olarak te~ekkiil
ettigi g5riilmii~tiir.

Ta~mmazm 3 (ii~) klsma ifraz yapIlmasl talep edilmi~ olup, talep edilen i~lem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te
sunulmu~tur.

Bahse konu ilimiz Merkez il~eye bagh Doga~l k5yii smrrlan i~erisinde bulunan miilkiyeti Fatma C;OMAKve
mii~tereklerine ait olan tapuda E28e IOb4d pafta 162 ada 13 parsel nolu ta~mmazm, 02.11.1985 tarih ve 18916 saYlh Resmi
Gazetede yaYlmlanarakyiiriirliige giren Planslz Alanlar imar Y5netmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Slmrlan DI~mdaplanl
bulunmayan K5y ve Mezralarm Yerle~ikAlanmda Uygulanaeak Esaslar" ba~hkh be~inei b5liimiiniin44.maddesinde " ifraz suretiyle
elde edileeek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline ge~mi~ bir yola eephesinin bulunmasl
~arttlr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. C;lkmazsokaklara eephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle ~lkmaz
sokak 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 ve 6495 SaYlh Bazl Kanun ve Kanun Hiikmiinde
Kararnamelerde Degi~iklik YapIlmasma Dair Kanunla, 3194 SaYlh imar Kanununun Ba~hglyla birlikte degi~tirilen 27. maddesi
"K5y yerle~ik alam smlrlan i~erisinde 03.07.2005 tarihli ve 5403 SaYlh Toprak Koruma ve Arazi Kullamml Kanunu hiikUmleri
uygulanmaz. K5y yerle~ik alam smlrlarmm parselleri Mlmesi durumunda yerle~ik alan smm 5403 saYlhKanun HiikUmlerinetabi
olmakslzm ifraz hattl olarak kabul edilir." hUkmiigereginee 3 (ii9)klsma ifrazl il EneUmenimizeeuygun g5riilmU~tiir.

Geregi i~in iI EncUmeni Karar 5meginin imar ve Kentsel iyile~tirme MiidiirlUgUneg5nderilmesine 12.04.2022
tarih;nde OyBrrH~;HeKIu.,v"HdL ~_ •
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tr, ENCUMENi
Kararm Ozeti:

Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Ugurlu Koyu simrlarmda miilkiyeti
Fatma AGA<;ONARAN, Mehmet KARADUMAN ve SOkrii KARADUMAN'a ait
tapuda 114 ada 30 parsel noda kayith tasmmaz uzerinde komsu parseldeki binaya t--+----t----f----f
bitisik nizamda bulunan ve takribi 40 yildir kullarulmayan konutun metruk olmasi ve
doga olaylarmda (lodos, firtma vb.) catismdan kiremit ve ahsaplann duserek yapi
cevresinde tehIike arz etmesi nedeniyle, 3194 Sayih imar Kanununun 39'uncu
maddesi hukumleri geregince i~ve islemlerin yapilmasr uygun gorulmustnr.

K Tarihi Saytst Eki
A
R
A 12.04.2022 99
R

GE
EV 08.04.2022 19667
LR
EA
NK Dairesi: nOzel ldaresi

KARAR:
Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Ugurlu Koytl snurlannda mulkiyeti Fatma AGA<;ONARAN, Mehmet

KARADUMAN ve Stikrtl KARADUMAN'a ait tapuda 114 ada 30 parse I noda kayith tasmmaz tlzerinde komsu
parseldeki binaya bitisik nizamda bulunan ve takribi 40 yildir kullamlmayan konutun metruk olmasi ve doga olaylarmda
(lodos, firtma vb.) catismdan kiremit ve ahsaplann duserek yapi cevresinde tehlike arz etmesi nedeniyle yikrlmasi
hakkmda n Ozel ldaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 08.04.2022 tarihli ve 19667 sayih yazisi ve ek'leri
okunup incelendi.

llimiz Kurucasile llcesine bagh Ugurlu Koyu smirlannda, mulkiyeti Fatma AGA<;ONARAN, Mehmet
KARADUMAN ve Sukru KARADUMAN 'a ait, tapuda 114 ada 30 parsel noda kayith tasmmaz uzerinde kornsu
parseldeki binaya bitisik nizamda bulunan ve takribi 40 yrldir kullamlmayan konutun metruk olmasi ve doga
olaylannda (lodos, firtma vb.) catismdan kiremit ve ahsaplann dnserek yapi cevresinde tehlike arz etmesi nedeniyle,
Yasemin KARADUMAN tarafmdan metruk yapmm yikummn talep edildigi bildirilmektedir.

ldaremiz teknik personellerince 07.04.2022 tarihinde mahallinde yapilan incelemede, bahse konu
yapmm bakimsiz metruk oldugu, pencere camlarmm kink, catismm hasarh ve giri~ katmda ba~kasma ait bOyOkba~
hayvamn bulundugu gorOlmO~tOr.

3194 SaYlh imar Kanununun Ylktlacak Derecede Tehlikeli Yaptlar ba~hkh 39. maddesi «Genel
gOvenlik ve asayi~ baklmmdan tehlike arz ettigi valilikr;e tespit edilen metruk yaptlar ile bir klsml veya tamammm
Ylkllacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen yapllann sahiplerinin adrese dayah
nlifus kaYlt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi ir;in belediye veya valilikr;e lir; gOn ir;inde
tebligat yaplhr. Yapl sahibine bu ~ekilde tebligat yaptlamamasl halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasmda 30 gOn sOre ile ilan edilir ve tebligat varakasl teblig yerine kaim olmak lizere tehlikeli yaplya aSlhr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabltla tespit edilir. Malik dl~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye
ir;in tebligat yaplhr. Tebligatl veya ilam mliteakip 30 gOnOger;memek iizere ilgili idarece belirlenen sOre ir;inde yapl
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl halinde, tehlikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri belediye
veya valilikr;e yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakahnm fakruhali tevsik olunursa
masraf belediye veya valilikr;e biitr;esinden kar~tlamr. Tehlike durumu 0 yapl ve civarmm bo~alttlmasml
icabettiriyorsa mahkeme karanna IOzum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hOkOmleri geregince
bahse konu yapmm can ve mal gOvenligi ar;lsmdan tehlike arz etmesi nedeniyle i~lem yaptlmasl il EncOmenimizce
uygun goriilmii~tiir.

Geregi ir;in il EncOmeni Karar orne gin in imar ve Kentsel iyile~tirme MiidOrliigO'ne gonderilmesine
12.04.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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Idaremiz Y01 ve Ulasim Hizmetleri Mudurlugu'nce
teklif edilen 2022 Mali Yih Yatmm (Cahsma) Programmda yer alan
ve ek'li tabloda yazih projelerin iptal edilmesi konusunun gortisulmesi
icin nGenel Meelisine sunulmasi uygundur.

K Tarihi Sayisi Eki
A
R
A 12.05.2022 100
R

GE
EV 08.04.2022 19634
LR
EA
NK Dairesi: nOzel Idaresi

Kararm Ozeti

KARAR:
Idaremiz Vol ve Ulasim Hizmetleri Mudurlugu'nce teklif edilen 2022 Mali Yilt Yatmm

(Cahsma) Programmda yer alan ve ek'li tabloda yazih projelerin iptal edilmesi hakkmdaki n Ozel ldaresi Y01
ve Ulasim Hizmetleri Mudurlugunun 08.04.2022 tarih ve 19634 sayih yazrsi ve ek'leri okunup ineelendi.

Idaremiz Vol ve Ulasim Hizmetleri Mudurlugu 2022 Mali Yih Yatmm (Cahsma) Prograrm
kapsammda ek'li tabloda yazih projelerin bntce imkanlan cercevesinde tamamlanabilmesine esas gerekli
olan hammadde, mal ve malzeme ahmlannm fiyatlannda meydana gelen artislar sebebiyle mali yet
hesaplamalan butce kaynaklan dogrultusunda yeniden gozden gecirilmis ve 2022 Mali Yih Yatmm
(Cahsma) Programmdan iptal edilmesine ihtiyac gorulmustur,

5302 Sayih n Ozel Idaresi Kanununun Eneiimenin Gorev ve Yetkileri bashkh 26 ncr
maddesinin (a) bendi "Stratejik plan ve yilhk cahsma prograrm ile butce ve kesin hesabi ineeleyip n Genel
Meclisine gorii~ bildirmek" hiikmii geregince;

Soz konusu Idaremiz Vol ve Ulasim Hizmetleri Mudurlugu'nce teklif edilen 2022 Mali Yih
Yatmm (Cahsma) Programmda yer alan ve ek'li tabloda yazih projelerin iptal edilmesi konusunun
gorusulmesi icin Il Genel Meclisine sunulmasi nEneiimenimizee uygun gorulmustnr.

Geregi icin il Eneiimeni Karar omeginin Y01 ve Ulasim Hizmetleri Mudurlugunc
gonderilmesine 12.04.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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