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nErrönrüĞüNE

GAZİANTEP ıhıİrrunsirpsİ

getirmek
Kamu idareleri, kanunla kendilerine veriln§ kamu hiznetiyükiımlülükterini Yerine
ilişkin
kamulaştuılınasıııa
ruıır, kaynaklar ve irtifak hai<lanrıın
amacıyla iht,yaç arvo"tı*
geçen
Adı
Kan*u hıktı.ı.ri doğulhısunda yürüqelctedir,
§ ve işlemleri 2%z sayı|ıı<aiulaştırma
ödenek
yeterli
fürası, idarelerin
.kamulaştırma
kanunun
§"rtıurr"tşlığın taşıyan 3, maddesinin !,
altınaalmaktadr, Buna göre,
hüKİm
temin etneden ı.amuıaştı'rma işlemlİrİne uaşlayamayacağını
l".*nınalınmasından önce kamulaŞtırılması
kamulaştırmu rtı*"ıniniitişı..i olan kamu
yaklaık maliyetinin tespit edilerek ihtiyaç duyulan
dt§iinülen aşuım.a tavnai< v" o" ,r,ır.ı. ı,akı<ının
Koordinasyonu ve
of".ei" ;;in.aiı.J.i!.ilrmercedir. 2015 Yilı Programuıuı Uygulanması,
Kararının 7. maddesi (k) bendinde de
izlenmesine pair zoİ+Ğg+f ,uy,ı, Bakanlar Kurulu
yaprlacak her ti,irlü ilave ile bu ödeneklerden
kamulaştırma ışıe-ıerİİİ ;yr,ırn,ş tideneklere
işlemlerine ilişkin ödenekler
vaoılacak her tıırıu tenı<isa:tın (iiama ügı, uorçı* ve teGmığ-tefewtiz

tEr*-

yr*

İrrİ;ı*.k

ü*re) Baianlığırnz onayuıa tabi olduğu belirtilınektedir.

k9nu|u baŞvurular
üniversite Rektijrliikleri tarafından Bakanlığımı zayapılankamulaştırma
eaiııneaen kamulaştırma işlemlerine başlandığı ve
incelendiğinde, çoe*ı,rkı" v.t".ii ödenek tepin
.t oo.n ı. talebine yoğunlaştıği müşahede edilmiştir, Hilbuki
buna bağh olarak d"
i*rnu ile 2015 yılı programının Uygulanması, K991dina.syonu ve
zÇii

Ğ;;fi.in

"^irırramulaştiilu
pa|r zoİİ16§İİ .uy,ı, Bakanlar KuruIu KararınınJ. maddesi (k) bendibirlikte
izlenmesine
bçlanl$an önce ilk olarak yeterli ödenek
değerlendirildiğinde, ır"*""gi ui, ıl*,ulaştırma §lemine
kamu yararı kararı alınması
oİŞoİ..o,ğİnın kontrol ğdiımesi, şayet yeterliödenek yok ise,
gerektiği
ödenek i.inini konusunda Bakanlığımıza başvurulması
aşamasına g"ç."a.n
taŞınmaz'
planlanan
"rvel
yapılacak başvurularda {a kamulaŞtırılması
;G,ı;;i";dir. Bakanlığımıza
onaylı değer tespiti
kaynak ya da irtifak t J.ir" ııştin Guyrim"nkul Değerleme şirketlerinden

o|o*,h

da iletilrnesinde fayda görülmektedir,

yatırım planlamasının aksamadan
Netice itibarıyl4 kamu kaynaklannuı etkin kullanımı ve
uç,rİnİJ;;;"; sonraki kamulaştırma iş ve İşlemlerinde Yukarıda altı Çizilen

yürütiilebilın"ri
'hususlara

gtırc haıİket edifunesi önem arz etnektedir,
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5097
Telefon: +90 (3t2) 2% 50 00, 294 5095,294

Fais: +90 (3 12) 294 69 77
Elektronik Ağ:

SernaViĞir
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