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3. GUNDEM Encurnen Tarihi : 17/01/2023BARTIN IL OZEL iDARESi
Encumen saati : 14:00Yazi isleri Mudiirliigii
Evrak Miktan : 6 Adet

Su-a EVRAKIN
KARARNo: EVRAKIN GELOiGi YER EVRAKIN QZETi SONU<;:TARlHt NO'SU
SAY,S,

n,QZEL iDARESi ilimiz Merkez ilce Sipahiler koyu No:34/A adresinde ruhsat sahipligini 71830108884 T.e. Kimlik No'lu Izzet GORPOZ' un yaprrus oldugu
I 12.01.2023 30924 kahvehane faaliyet konulu isyerinde 05.01.2023 tarihinde kolluk kuwetleri tarafmdan yapilan kontrolde isletmenin kaparus saatine uymadigi 12 7.394,00 TL. Idari para cezasi verilmesi uygundur.(Ruhsat ve Denetim Miid.)

icin Idari Para Cezasi verilmesinin gorusulmesi.
n,QZEL iDARESi

ilimiz Merkez ilceye bagh Cakirdemirci koyu simrlan icerisinde bulunan mulkiyeti Fatma TORKOGLU ve mustereklerine ait olan tapuda2 (Imar ve Kentsel Iyilestirme 12.01.2023 30958
13 Teknik rapor dogrultusunda ifrazi uygundur.Mud.) E28cl6ald·lc pafta 112 ada 86 parsel nolu tasmmazin 2 (iki) kisma ifrazmm gorusulmesi.

u,QZEL iDARESi
llimiz Ulus ilcesine bagh Sirinler koyu srrurlan icerisinde bulunan miilkiyeti ArifONAL'a ait olan tapuda E29c08b3b pafta 141 ada I parsel3 (Imar ve Kentsel Iyilestirme 12.01.2023 30959

14 Teknik rapor dogrultusunda ifrazi uygundur.Miid.) nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazmm gorusulmesi.

It, QZEL iDARESi
ilimiz Ulus ilcesine bagh Kizillar koyu snurlan icerisinde bulunan mulkiyeti Hiiseyin AKINER ve Muzaffer AKINER'e ait olan tapuda4 (Imar ve Kentsel iyile~tirme 12.01.2023 30960

15 Teknik rapor dogrultusunda tevhit ve ifrazi uygundur.Miid.) F28bl5b2b pafta 168 ada 23, 24 parsellerde kayith tasmmazlann tevhid edilerek 4 (dort) kisma ifrazmm gorusulmesi.

n, QZEL iDARESi Yukansal Koyu Muhtarhgma 25.000,00 TL ve5
(Yatmm ve in~aat Miid.)

16.01.2023 31015 llimiz Amasra ilcesine bagh Yukansal koyu ve Incigez koyu Muhtarhklannm koy yardlm, taleplerinin gorii~iilmesi. 16 incigez Koyii Muhtarhgma 21.000,00 TL. olmak iizere;
Toplam 46.000,00 TL. 'nin yardnmn verilmesi uygundur.

iL QZEL iDARESi ilimiz Merkez il,e Kutlubeytabaklar k6yii'ndeki miilkiyeti idaremize ait Bartm Sehirleraras, OtobUs Tenninalinde Tenninalinde bo~ bulunan I
31.01.2023 Sah giinii saat 14:00'te ba~layarak 5'er dakika arayla6 16.01.2022 31037 Nolu we,DI, D2, D5, D7, D9 nolu dUllanlann ve AI, A2, A3, A4, AS nolu acentelerin 3 ydhg.na kiralanmasl ile ilgili 2886 sayd, D.i.K.'nun 17( i~letme ve i~tirakler Miid.)

511a. maddesi ve 5302 sayd, il Ozel idaresi Kanununun 26/g maddesi hukumleri geregince pazarhk usulii ile ihale edilmesinin g6rii~iilmesi. ihale edilmeleri uygundur.
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Genel Sekreter V.



T.e.
BARTIN n. OZEL iDARESi
YAZI iSLERi MUDURLU(;U

iLENCUMENi

Gelen Evrak Tarihi :12.01.2023
Gelen Evrak Sayrsi : 30924
Karar Tarihi :17.01.2023
Karar Sayisr :12

Kararm Ozeti: Ilimiz Merkez ilce Sipahiler koyii No:34/ A adresinde ruhsat sahipligini 71830108884 T.e. Kimlik
No'lu izzet GURPUZ' tin yaprms oldugu kahvehane faaliyet konulu isyerinde 05.01.2023 tarihinde kolluk kuvvetleri
tarafindan yapilan kontrolde; isletmenin kapams saatine uymadrgi icin 5259 sayih Kanunla degisik 2559 sayih Polis
Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesi geregi 7.394,00 TL. idari para cezasi verilmesi uygundur.

KARAR
Idaremiz Ruhsat ve Denetim Mudurlugunun 12.01.2023 tarihli ve 30924 sayih yazisi ve Ek'leri

okunup incelendi.
Ilimiz Merkez ilce Sipahiler koyu No:341 A adresinde ruhsat sahipligini 71830108884 T.e. Kimlik

No'lu izzet GURPUZ' iin yapmis oldugu kahvehane faaliyet konulu isyerinde 05.01.2023 tarihinde kolluk
kuvvetleri tarafmdan yapilan kontrolde; isletmenin kaparus saatine uymadigi tespit edilmis ve bu durum
tutanak duzenlenmek suretiyle kayit altma ahnarak geregi yapilmak uzere idaremize gonderilmistir.

Isyeri Acrna ve Cahsma Ruhsatlanna Iliskin Yonetmeligin Acihs ve Kapams Saatleri bashkh 33.
maddesinde "Madde 33- Umuma acik istirahat ve eglence yerlerinin acihs ve kapams saatleri belediye
sirurlan icinde belediye encumeni, bu yerler dismda il encumeni tarafmdan tespit edilir. .." hukrnu ve aym
Yonetmeligin Gecici sureyle faaliyetten men ve idari para cezasi bashkli 39. maddesinin degisik 2.
fikrasmda ise; "Madde 39- (Degisik ikinci fikra: 12/3/2012-2012/2958 K.) 36 nci maddeye aykmhgm veya
2559 sayih Kanunun 6 net maddesinde belirtilen hususlann tespiti halinde, yetkili idare tarafmdan 2559
sayrh Kanunun 6 nci maddesinde belirtilen usule gore idari para cezasi uygulanir." hukmu bulunmaktadir.

5259 Sayih Kanunla degisik 2559 Sayili Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesi "Madde 6
- (MUlga: 13/1/1986 - 3257113 md.; Yeniden duzenleme: 24111/2004-5259/1 md.)

Umuma acik istirahat ve eglence yerlerinden;
a) Faaliyetten gecici olarak men edildigi halde suresinden once acilan,
b) Acik ve kapah bulunacagi saatlere uymayan,
c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadigi tespit edilen,
d) Mevzuat hukiimlerine aykm olarak i~letilen,

i~ yerlerinin i~letmecilerine be~yuzmilyon Turk Lirasl ile birmilyar Turk Lirasl arasmda idad para
cezaSl verilir.

Bu maddede ongorUlen idarl para cezalan, belediye smulan ie;:inde belediye encumeni, belediye
slmrlan dl~mda il daimi encumeni tarafmdan verilir. Verilen idari para cezalanna dair kararlar ilgililere
7201 saYlh Tebligat Kanunu hukumlerine gore teblig edilir. Bu cezalara kar~l teblig tarihinden itibaren en
gee;:yedi gun ie;:inde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. itiraz, idarece verilen cezanm yerine
getirilmesini durdurmaz. itiraz uzerine verilen karar kesindir. itiraz, zaruret gorUlmeyen hallerde evrak
uzerinde inceleme yapIlarak en kIsa surede sonue;:landmhr. idad para cezalan 6183 saYlh Amme
Alacaklanmn Tahsil Usulii Hakkmda Kanun hukumlerine gore tahsil olunur ..."

5326 SaYlh Kabahatler Kanununun 17. maddesinin 7. flkrasl "idari para cezalan her takvim Ylh
ba~mdan gee;:erliolmak uzere 0 yll ie;:in4.1.1961 tarihli ve 213 saYlh Vergi Usul Kanununun mukerrer 298
inci maddesi hiikiimleri uyannca tespit ve iHinedilen yeniden degerleme oranmda artmlarak uygulamr. Bu
suretle idari para cezasmm hesabmda bir Turk Lirasmm kusuru dikkate almmaz." hukmu geregi,
24.11.2022 tarih ve 32023 SaYlh Resmi Gazete' de 2022 Ylh ie;:erisinde Hazine ve Maliye Bakanhgmca
yaYlmlanan 542 Slra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi geregince % 122,93 yeniden degerleme oram
yansltIldlgmda, Kanunun 6. maddesinde yer alan meblaglar 7.394,00 TL ile 14.864,00 TL olarak tespit
edilmi~tir.

5326 SaYlh Kabahatler anunu ve bu kanuna istinaden Hazine ve Maliye Bakanhgmca yaYlmlanan



T.e.
BARTIN n.bZEL iDARESi
YAZI i~LERi MUDURLUe(J

tr. ENCUMENi
442 seri No'lu Tahsilat Genel Tebliginin 3. maddesi hiikiimleri geregince;

a)Kimlik ve Adresi: Izzet GORPUZ (T.C. Kimlik No:71830108884) Sipahiler Koyu No:34/A
Merkez/BAR TIN

b)Kabahat Fiili : Yonetmeligin 39. Maddesi (acik ve kapah bulunacagi saatlere uymayan)
c)Deliller: 05.01.2023 tarihli tutanak.
d)Karar Tarihi, Karan veren Kamu Gorevlileri: n Encumeni.
e)Fiilin islendigi yer ve zaman: Sipahiler Koyu No:34/A Merkez/BARTIN 05/0112023 gunu Saat:

02.00
f)Odeme Suresi : Karann Teblig Tarihinden itibaren I (Bir) Ay.
g)Odeme Yeri : Bartm n Ozel Idaresi,
h)Kanun Yolu : Itiraz,
1) Mercii ve suresi : Zonguldak Idare Mahkemesi, teblig tarihinden itibaren 7 gun.
i) indirimli Odeme Hakki: Idari para cezasmm verildigi anda veya kanun yoluna basvurmadan once

tamamuun pesin odenmesi, halinde cezanmzi'u tahsil edilir. (Teblig tarihinden itibaren 15 gun) Pesin
odeme kanun yoluna basvurmayi etkilemez. (5326Sy.Kan. 17/6 Maddesi)

j) Taksitlendirme Talep Etme Hakki: Kanuni odeme suresi icinde talep edildiginde, kisinin
ekonomik durumunun musait olmamasi halinde idari para cezasmm, ilk taksitinin pesin odenmesi
kosuluyla, bir yil icinde ve dort esit taksit halinde odenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanmda ve
tam olarak odenmemesi halinde idari para cezasmm kalan kismmm tamami tahsil edilir.(5326 Sayili
Kanunun 1713Maddesi)

k) Odeme Yapilmamasi Halinde Uygulanacak Mtieyyideler: 6183 sayih Amme Alacaklarmm
Tahsil Usulu Hakkmda Kanun hukumlerine gore tahsil edilecek olup;

Soz konusu Ilimiz Merkez ilce Sipahiler koyu No:341A adresinde ruhsat sahipligini 71830108884 T.C.
Kimlik No'lu Izzet GURPUZ' tin yaprrus oldugu kahvehane faaliyet konulu isyerinde 05.01.2023 tarihinde
kolluk kuvvetleri tarafmdan yapilan kontrolde; isletmenin kaparus saatine uymadigi icin 5259 sayih
Kanunla degisik 2559 sayih Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesi geregi 7.394,00 TL. idari
para cezasi verilmesi n Encumenimizce uygun gorulmustttr,

Geregi icin u Encumeni Karar orneginin Ruhsat ve Denetim Mttdurlugune gonderilmesine
17.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

\&b
Genel Sekreter V.
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~e Denetim Mudur V.

Adres: Kemerk6pruMah. 2No'lu C;:evreYolu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 228 5023 - 27 - Fax: (378)2276638
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr



T.e.
BARTIN n,OZEL iDARESi
YAZI iSLERi MUDURLUClr

iLENCUMENi

Gelen Evrak Tarihi
Gelen Evrak SaYlSI
Karar Tarihi
Karar SaYlSI

:12.01.2023
:30958
:17.01.2023
:13

Kararm Ozeti; Ilimiz Merkez ilceye bagh Cakrrdemirci koyu sirnrlan icerisinde bulunan mulkiyeti Fatma
TURKOGLU ve mustereklerine ait alan tapuda E28cl6ald-lc pafta 112 ada 86 parse I nolu tasmmazin 2 (iki) kisma
ifrazt uygundur.

KARAR

Ilimiz Merkez ilceye bagh Cakirdemirci koyu simrlan icerisinde bulunan mtilkiyeti Fatma
TURKOGLU ve mustereklerine ait olan tapuda E28cl6ald-lc pafta 112 ada 86 parsel nolu tasmmazm
2 (iki) kisma ifrazmm yaprlmasi hakkindaki Ir Ozel Idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun
12.01.2023 tarihli ve 30958 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Il Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. ilker SARlKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafindan, Ilimiz Merkez ilceye bagli Cakirdemirci koyu smirlan icerisinde bulunan
mtilkiyeti Fatma TURKOGLU ve mustereklerine ait olan tapuda E28cl6ald-Ic pafta 112 ada 86 parsel
nolu tasmmazin 2 (iki) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Ercan USTAOGLU tarafindan hazirlanan
ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- E28cl6ald-lc pafta 112 ada 86 parsel nolu tasmmazm ynzolcumunttn 1340,24 m2 ve
mtilkiyetinin Fatma TURKOGLU ve mustereklerine ait oldugu,

2- Soz konusu E28cl6ald-lc pafta 112 ada 86 parsel nolu tasinmazm koy yerlesik alam icerisinde
kaldigi tespit edilmistir,

Tasmmazin 2 (iki) kisma ifrazimn yapilmasi talep edilmis olup ifraz ile ilgili n Ozel ldaresi Imar
ve Kentsel Iyilestirme Mudurlttgu'nun teknik elemanlan tarafindan ifraz isleminin yapilmasinda sakmca
olmadigi, yasal mevzuata uygun oldugu belirlenmis ve tanzim edilen teknik rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu Ilimiz Merkez ilceye bagh Cakirdemirci koyti smlrlan iyerisinde bulunan mtilkiyeti
Fatma TURKOGLU ve mti~tereklerine ait olan tapuda E28cl6ald-lc pafta 112 ada 86 parsel nolu
ta~mmazm 02.11.1985 tarih ve 18916 saYlh Resmi Gazetede yaYlmlanarak ytirtirltige giren Planslz
Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mticavir Alan Slmrlan DI~mda plam bulunmayan Koy ve
Mezralarm Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci boltimtintin 44.maddesinde " ifraz
suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline geymi~
bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlr. Pars elden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <::lkmaz sokaklara
cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle ylkmaz sokak olu~turulamaz " 45. maddesinde
"ifraz i~lemlerinde parsel geni~likleri 15.00 m'den parsel derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz
suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapIlamaz " htikmti geregince 2 (iki) klsma ifrazl teknik
rapor dogrultusunda il Enctimenimizce uygun gortilmti~ttir.

Geregi iyin il Enctimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mtidtirltigtine
gonderilmesine 17.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

Adres: KemerkOpru Mall. 2No'iu <;evre Yoiu 7
Tel: 0 (378) 2285023 - 27 - Fax: (378)227
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr

~~
Wat ~;D;netim Mtidtir V.



T.e.
BARTIN n.6ZEL inARESi
YAZI i~LERi MUnURLU(;U

iLENCUMENi

Gelen Evrak Tarihi
Gelen Evrak Sayrsi
Karar Tarihi
Karar Sayisr

:12.01.2023
:30959
:17.01.2023
:14

Kararm Ozeti: Ilimiz Ulus ilcesine bagli Sirinler koyu smirlan icerisinde bulunan mulkiyeti ArifUNAL'a ait olan
tapuda E29c08b3b pafta 141 ada 1 parsel nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazi uygundur.

KARAR

Ilimiz Ulus ilcesine bagh Sirinler koyu snurlan icerisinde bulunan miilkiyeti ArifUNAL'a ait olan
tapuda E29c08b3b pafta 141 ada 1 parsel nolu tasinmazm 5 (bes) kisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki
n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 06.01.2023 tarihli ve 30959 sayih yazisi ve
Ek'leri okunup incelendi.

Il Ozel Idaresi personeli Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. Ilker SARIKA YA ve Harita
Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Ulus ilcesine bagli Sirinler koytl smirlan icerisinde
bulunan miilkiyeti Arif UNAL'a ait olan tapuda E29c08b3b pafta 141 ada 1 parsel nolu tasmmazm 5
(bes) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi S. Gunhan FIRINCI tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda
yapilan incelemeler neticesinde:

l-E29c08b3b pafta 141 ada 1 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 3629,17 m2 ve miilkiyetinin
ArifUNAL' a ait oldugu,

2- Soz konusu E29c08b3b pafta 141 ada 1 parsel nolu tasmmazm ifrazi sonucunda olusan a, b, c,
d kisimlannm kay yerlesik alam icerisinde, e ile gosterilen kismm kay yerlesik alam disinda kaldigi;

e parselinin yerlesik alan sinm esas almarak ifraz edildigi, kay yerlesik alamn gectigi cizgi
parselin ayirma hatti olarak kabul edildigi, bu hattm kay yerlesik alan suun icinde kalan ayn bir parsel,
dismda kalan ise ayn bir parsel olarak tesekkul ettigi gorulmustur.

Tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazmm yapilmasi talep edilmis olup, ifraz ile ilgili Il Ozel idaresi imar
ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigii'niin teknik elemanlan tarafmdan ifraz i~leminin yapIlmasmda sakmca
olmadlgl, yasal mevzuata uygun oldugu belirlenmi~ ve tanzim edilen Teknik Rapor Ek'te sunulmu~tur.

Bahse konu ilimiz Ulus ils:esine bagh ~irinler kayii slmrlan iyerisinde bulunan miilkiyeti Arif
UNAL'a ait olan tapuda E29c08b3b pafta 141 ada 1 parsel nolu ta~mmazm 02.11.1985 tarih ve 18916
sayIlI Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige giren Planslz Alanlar imar Yanetmeligi'nin "Belediye
ve Miicavir Alan Smlrlan DI~mda plam bulunmayan Kay ve Mezralann Yerle~ik Alamnda Uygulanacak
Esaslar" ba~hkh be~inci baliimiiniin 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu
kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline ges:mi~bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlr.
Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz
suretiyle S: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
yapIlamaz " hiikmii ve 6495 SayIlI BaZI Kanun ve Kanun Hiikmiinde Karamamelerde Degi~iklik

Adres: Kemerkopru Mah. 2No'lu <;:evre Yolu 74100 BARTIN Jr' ~
Tel: 0 (378) 2285023 - 27 - Fax: (378)227 66 38 ~
Web adresi:: www.bartinozelidflre.gov.t_r -
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr \)JJ .i

--



T.e.
BARTIN u,OZEL iDARESi
YAZI iSLERi MUDURLUCU
. iL ENCUMENi .

Yapilmasma Dair Kanunla, 3194 Sayih Imar Kanununun Bashgiyla birlikte degistirilen 27. maddesi
"Koy yerlesik alam smirlan icerisinde 03.07.2005 tarihli ve 5403 Sayih Toprak Koruma ve Arazi
Kullamrm Kanunu hukumleri uygulanmaz. Koy yerlesik alam snnrlannm parselleri bolmesi durumunda
yerlesik alan suun 5403 sayih Kanun Hukumlerine tabi olmaksizm ifraz hatti olarak kabul edilir."
hukmu geregince 5 (bes) kisma ifrazi nEnclimenimizce uygun gorulmustttr.

Geregi icin n Enclimeni Karar orneginin Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugttne
gonderilmesine 17.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

~~
Genel Sekreter V.
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Rulisat ve Denetim Mudur V.

Adres: KemerkopruMah. 2No'lu Cevre Yolu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 228 5023 - 27 - Fax: (378)2276638
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr



T.e.
BARTIN n.6zEL iDARESi
YAZI i~LERi MlmURLU(;Cr

iLENCUMENi

Gelen Evrak Tarihi
Gelen Evrak SaYISI
Karar Tarihi
Karar SaYISI

:12.01.2023
:30960
:17.01.2023
:15

Kararm Ozeti: Ilimiz Ulus ilcesine bagh Kizillar koyii smirlan icerisinde bulunan mulkiyeti Huseyin AKINER ve
Muzaffer AKINER' e ait olan tapuda F28b 15b2b pafta 168 ada 23,24 parsellerde kayith tasmmazlann tevhid edilerek
4 (dort) kisma ifrazi uygundur.

KARAR

Ilimiz Ulus ilcesine bagh Kizillar koyti simrlan icerisinde bulunan miilkiyeti Huseyin AKINER ve
Muzaffer AKINER'e ait olan tapuda F28b15b2b pafta 168 ada 23,24 parsellerde kayith tasmmazlann
tevhid edilerek 4 (dort) kisma ifrazinm yapilmasi hakkindaki ilOzel Idaresi imar ve Kentsel lyilestirme
Mudurltlgunun 12.01.2023 tarihli ve 30960 sayih yazrsi ve Ek'leri okunup incelendi.

ilOzel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. Ilker SARlKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafindan, Ilimiz Ulus ilcesine bagh Kizillar koyu smirlan icerisinde bulunan miilkiyeti
Huseyin AKINER ve Muzaffer AKINER'e ait olan tapuda F28b15b2b pafta 168 ada 23,24 parsellerde
kayith tasmmazlann tevhid edilerek 4 (dort) kisrna ifrazi icin Harita Muhendisi Sinan ALP tarafmdan
hazirlanan tevhid-ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- 168 ada 23 parsel nolu tasinmazm yuzolcumunun 1199,23 m2 ve miilkiyetinin Huseyin AKINER'
e, 168 ada 24 parsel nolu tasmmazin yuzolcumunun 1859,50 m" ve miilkiyetinin Muzaffer AKINER' e
ait oldugu;

2- Soz konusu F28b15b2b pafta 168 ada 23,24 parsel nolu tasmmazlann tevhid-ifrazi sonucunda
olusan c, d, e kisimlanrun koy yerlesik alam icerisinde, bile gosterilen kismm koy yerlesik alam dismda
kaldigi;

3- Tevhid islemi, 3194 sayih Imar Kanununa dayamlarak cikartilan Plansiz Alanlar Imar
Yonetmeliginin 62. maddesi son (Ek: 30.6.2001- 24448 s. R.G) fikrasmda "Tevhid islemlerinde 5000m2

asgari buyukluk ~artl aranmaz" hiikmii geregince uygun oldugu,

b parselinin yerle~ik alan smm esas almarak ifraz edildigi, koy yerle~ik alamn geytigi yizgi parselin
aylrma hattl olarak kabul edildigi, bu hattm koy yerle~ik alan smm iyinde kalan ayn bir parsel, dl~mda
kalan ise ayn bir parsel olarak te~ekkiil ettigi goriilmii~tiir.

Tevhid i~lemi sonucunda; a parseli, ifrazda b, c, d ve e parselleri olu~tugu goriilmii~tiir.

Ta~lnmazlarm tevhid ve 4 (dort) klsma ifrazmm yaptlmasl talep edilmi~ olup tevhid ve ifraz ile ilgili
il Ozel idaresi imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigii'niin teknik elemanlan tarafmdan tevhid ve 4
(dort) klsma i~leminin yapllmasmda sakmca olmadlgl, yasal mevzuata uygun oldugu belirlenmi~ ve

Adre::k::::::::i::::r7~~k'(eS:~~lmu~rur~.Y~', -44 ~\fWt
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 66 8 'l
Web adresi:: www.bartinozelidare.qov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.qov,tr



T.e.
BARTIN n. 6ZEL iDARESi
YAZI iSLERi MUDURLUGU

iLENCUMENi

Bahse konu ilimiz Ulus ilcesine bagli Krzillar koyu suurlan icerisinde bulunan mulkiyeti Huseyin
AKINER ve Muzaffer AKINER'e ait olan tapuda F28b15b2b pafta 168 ada 23,24 parsellerde kayith
tasmmazlann, 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz
Alanlar Imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan Simrlan Dismda plam bulunmayan Kay ve
Mezralarm Yerlesik Alanmda Uygulanacak Esaslar" bashkli besinci bolumunun 44.maddesinde " ifraz
suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline gecmis
bir yola cephesinin bulunmasi sarttir, Parselden terk sureti ile yol olusturulamaz, Cikmaz sokaklara
cephesi olan parseller ifraz edilemez. Ifraz suretiyle cikmaz sokak olusturularnaz" 45.maddesinde "ifraz
islemlerinde parsel genislikleri 15.00 m'den parsel derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz suretiyle
elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapilamaz " hukmu ve 6495 Sayili Bazi Kanun ve Kanun
Hukmunde Karamamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunla, 3194 Sayih lmar Kanununun
Bashgiyla birlikte degistirilen 27. maddesi "Kay yerlesik alam simrlan icerisinde 03.07.2005 tarihli ve
5403 Sayili Toprak Koruma ve Arazi Kullamrm Kanunu hukumleri uygulanmaz. Kay yerlesik alam
snurlannm parselleri bolrnesi durumunda yerlesik alan smm 5403 sayih Kanun Hukilmlerine tabi
olmaksizm ifraz hatti olarak kabul edilir." hukmu geregince tevhid edilerek 4 (dart) kisma ifrazi il
Enctimenimizce uygundur.

Geregi icin n Encumeni Karar orneginin Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugune
gcnderilmesine 17.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

Metin (:ETiN
Genel Sekreter V.
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Kararm Ozeti: Ilimiz Amasra ilcesi Yukansal koyii ve Incigez koyu Muhtarhklanna; n Ozel Idaresi Koylere
Yardim Yonetmeliginin 5., 9. ve 12. Maddeleri geregince Yatmm ve Insaat Mudurlugunun 2023 yih odeneginden
Yukansal koyii icin 25.000,00 TL. ve lncigez koyii icin 21.000,00 TL. olmak ilzere toplam 46.000,00 TL. 'nin teknik
rapor dogrultusunda nakdi yard rm olarak verilmesi uygundur.

KARAR

Idaremiz Yatinm ve Insaat Mudtirluguntm 16.01.2023 tarihli ve 31015 sayili yazisi ve Ek'leri okunup
incelendi.

Ilimiz Amasra ilcesi koylerinden Yukansal Koyu Merkez Mevkiinde bulunan cami sadirvanina bakim
ve onanm yapilmasi ve Incigez kcyu Camionu Mahallesine menfez yapilabilmesi icin gerekli olan mazgal,
beton ve demir ihtiyaclan icin talepleri teknik elemanlanrmzca yerinde yapilan incelemeler sonucunda
uygun gorulmus olup n Ozel ldaresi Koylere Yardim Yonetrneliginin 5., 9. ve 12. Maddelerine istinaden
ekteki rapor ve kesfe gore Yatmm ve Insaat Mudurlugunun 2023 YIh odeneginden karsilanabilmesi talep
edilmektedir.

llimiz Amasra ilcesine bagh;

Yukansal Koyu Muhtarhgina 25.000,00 TL ve

Incigez Koyu Muhtarhgma 21.000,00 TL. olmak iizere;

Toplam 46.000,00 TL.'nin Yatinm ve Insaat Mudurlugunun 2023 YIh Koylere Yardim Odenegi
(44.74.36.00-01.3.9.00-05-05.2.5.03) kaleminden teknik rapor dogrultusunda nakdi yardim olarak
verilmesi nEncumenimizce uygun gorulmustur.

Geregi icin n Encumeni Karar orneginin Yatinm ve Insaat Mudurlugune ve Mali Hizmetler
Mudurlugune gonderilmesine 17.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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:16.01.2023
:31037
:17.01.2023
:17

Kararm Ozeti: IIimiz Merkez ilce Kutlubeytabaklar koyu snurlan icerisinde yer alan mulkiyeti Idaremize ait
Bartm Sehirlerarasi Otobus Terminalinde bos bulunan 1Nolu we, D-l, D-2, D-5, D-7, D-9 nolu dukkanlann ve A-
1, A-2, A-3, A-4, A-8 nolu acentelerin 3 yilhgma kiralanmasi, 2886 sayili D.i.K.' nun 51 (a) maddesi ve 5302 sayih
il Ozel Idaresi Kanununun 26/g maddesi geregince pazarhk usulu ile Idaremizce belirlenecek muhammen bedel
iizerinden 3110112023 Sah gunti Encumen Toplanti Salonunda ihale edilmesi uygundur.

KARAR

Ilimiz Merkez ilce Kutlubeytabaklar koyu simrlan icerisinde yer alan miilkiyeti Idaremize ait Bartm
Sehirlerarasr Otobus Terminalinde bos bulunan 1 Nolu we, D-l, D-2, D-5, D-7, D-9 nolu dukkanlann ve
A-I, A-2, A-3, A-4, A-8 nolu acentelerin 3 yilhgma kiralanmasi, 2886 sayih D.i.K.'in 51 (a) maddesi ve
5302 sayih Ir Ozel Idaresi Kanununun 26/g maddesi geregince pazarhk usulu ile Idaremizce belirlenecek
muhammen bedel uzerinden ihale edilmesi hakkindaki n Ozel ldaresi Isletme ve Istirakler Mudurlugunun
16.01.2023 tarihli ve 31037 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Soz konusu Ilimiz Merkez ilce Kutlubeytabaklar koyu simrlan icerisinde yer alan miilkiyeti Idaremize
ait Bartm Sehirlerarasi Otobus Terminalinde bos bulunan; 1Nolu we (saat 14:00'te), D-l (saat 14:05'te),
D-2 (saat 14:10'da), D-5 (saat 14:15'te), D-7 (saat 14:20'de), D-9 (saat 14:25'te) ve A-I (saat 14:30'da),
A-2 (saat 14:35'te), A-3 (saat 14:40'ta), A-4 (saat 14:45'te) ve A-8 (saat 14:50'de) olmak uzere; 2886 sayih
DJ.K.'nun 51 (a) maddesi "Yer, ozellik (askeri birliklerin kurulus ozellikleri dahil) ve nitelikleri itibariyle
her yil Genel Butce Kanununda gosterilecek belli tutarlan asmayan ve sureklilik gostermeyen, bu Kanunun
1 inci maddesinde gosterilen isler" ve 5302 sayih nOzel ldaresi Kanununun Encumenin Gorev ve Yetkileri
Bashkh 26/g maddesi "Tasmmaz mal satlmma, trampa edilmesine ve tahsisine ili~kin kararlan uygulamak,
siiresi ii9 Ylh ge9memek iizere kiralanmasma karar vermek." hiikiimleri geregince pazarhk usulii ile
idaremizce belirlenecek muhammen bedel iizerinden 3110112023 Sah giinii Enciimen Toplantl Salonunda
ihale edilmesi il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi ic;in il Enciimeni Karar omeginin idaremiz i~letme ve i~tirakler Miidiirliigiine gonderilmesine
17.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

~\\~ ~

Metin~
Genel Sekreter V.
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