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Kararm Ozeti
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Ilimiz Merkez Ilceye bagh Celilbeyoglu koytl A
smirlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Sahin KOSE' ye ait olan, tapudal--R_+- +- __ +-__ ----I

F28b06c3a pafta 161 ada 2 parsel nolu tasmmazm 3 (uc) kisrna ifrazi ~ ~
uygundur. L R

E A 1-------''------''------1
N K Dairesi: ilOzel ldaresi

Tarihi Eki

02.03.2021 48

27.02.2021 2275

KARAR
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Celilbeyoglu koyu smirlan icerisinde bulunan, mtilkiyeti

Sahin KOSE' ye ait olan, tapuda F28b06c3a pafta 161 ada 2 parsel nolu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazmm
yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudtlrhlguntln 27.02.2021 tarih ve 2275
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 Ilceye bagh Celilbeyoglu koyu smirlan icerisinde
bulunan, mtilkiyeti Sahin KOSE' ye ait olan, tapuda F28b06c3a pafta 161 ada 2 parse I nolu tasmmazm 3
(uc) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Fatih GUL tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan
incelemeler neticesinde:

1- F28b06c3a pafta 161 ada 2 parsel nolu tasmmazm yuzolcnmunun 3050,99 m2 ve
mtilkiyetinin Sahin KOSE' ye ait oldugu,

2- Soz konusu F28b06c3a pafta 161 ada 2 parsel nolu tasmmazin, Celilbeyoglu Koyu
koy yerlesik alaru icerisinde kaldigi tespit edilmistir.

Bahse konu tasmmazin 3 (uc) kisma ifraz yapiimasim talep etmis olup, talep edilen
islem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur,

Bahse konu Ilimiz Merkez llceye bagh Celilbeyoglu koyu simrlan icerisinde bulunan,
mulkiyeti Sahin KOSE' ye ait olan, tapuda F28b06c3a pafta 161 ada 2 parselde kayith tasmmazm
02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yaynnlanarak ytirtirltige giren Planslz Alanlar imar
Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mticavir Alan Smularl Dl~mda planl bulunmayan Koy ve Mezralann
Yerle~ik Alamnda 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. 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 derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz suretiyle elde edilen
parsellerde ikinci kere ifraz yapllamaz " htikmti geregince 3 (tiy) kIsma ifrazl, il Enctimenimizce uygun
gortilmti~ttir.

Geregi iyin il Enctimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mtidtirltigtine
gonderilmesine 02.03.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.
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T.e.
BARTIN n,OZEL iDARESi
YAZI tSLERi MUOURLUCU

iLENCUMENi
Kararm Ozeti

Ilimiz Ulus Ilceye bagh Hisar koyii simrlan icerisinde
bulunan, miilkiyeti Mehmet AL TEKiN ve Huseyin ALTEKiN' e ait olan, tapuda 1---+-----1-----+-----1
F29a06a2b pafta 137 ada 3, 4 parsellerde kayith tasmmazlann Plansiz Alanlar
imar Yonetmeliginin hukumleri geregince tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazi
uygun gorulmustur,

KARAR
llimiz Ulus Ilceye bagh Hisar koyu snurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Mehmet ALTEKiN ve

Huseyin ALTEKiN' e ait olan, tapuda F29a06a2b pafta 137 ada 3, 4 parsellerde kayirh tasmmazlann Plansiz Alanlar Imar
Yonermeliginin huktimleri geregince tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki n Ozel ldaresi lmar ve
Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 27.02.2021 tarih ve 2276 sayrh yazrsi ve Ek'ieri okunup incelendi.

n Ozel ldaresi imar ve Kentsel lyilestirme Miidiir V. llker SARlKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, llimiz Ulus Ilceye bagh Hisar koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Mehmet ALTEKiN ve
Huseyin ALTEKiN' e ait olan, tapuda F29a06a2b pafta 137 ada 3, 4 parsellerde kayith tasmmazlann tevhid edilerek 2 (iki)
kisma ifrazi icin Harita Miihendisi Fatih GUL tarafmdan hazirlanan tevhid-ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- 137 ada 3 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 1130,16 m2 ve miilkiyetinin Mehmet ALTEKiN' e,
137 ada 4 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 721,81 m2 ve miilkiyetinin Huseyin ALTEKiN' e ait oldugu;

2- Soz konusu 137 ada 3, 4 parsel nolu tasmmazlann, Hisar Koyu Koy Yerlesik Alam icerisinde kaldigi;
3- Tevhid islemi, 3194 sayrh Imar Kanununa dayarnlarak ylkartlian Planslz Alanlar imar Yonetmeliginin

62. maddesi son (Ek: 30.6.2001 - 24448 s. R.G) flkrasmda "Tevhid i$lemlerinde 5000m2 asgari biiyiikliik ~artl aranmaz"
hiikmii geregince uygun oldugu,

Bahse konu ta$mmazlarm tevhid ve 2 (iki) klsma ifrazmm yaplimasl talep edilmi~ olup, talep edilen
i~lem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmu~tur.

Bahse konu ilimiz Olus ilveye bagh Hisar kciyii slI1lrlan iyerisinde bulunan, l11iilkiyeti Mehmet
ALTEKiN ve Hiiseyin ALTEKiN' e ait olan, tapuda F29a06a2b pafta 137 ada 3, 4 parsellerde kaynh ta51l1111azlann
02.11.1985 tarih ve 18916 saY"1 Resmi Gazetede yaYlllllanarak yliriirlilge giren Planslz Alanlar irnar Yonetmeligi'nin
"Belediye ve Miicavir Alan SlIllrlan DI~ll1daplanl bulllnmayan Koy ve Mezralarm Yerle~ik Alanll1da Uygulanacak Esaslar"
ba~ltklt be~inci boliimiiniin 44.rnaddesinde " itl'az sllretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya taplilama haritaslI1da
blliunan ve kamu eline ge,<mi~ bir yola cephesinin buiunmasl ~arttlr. Parseldell terk sureti ile yol olu~turuJamaz. <;lkmaz
sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle vlkmaz sokak (llu~turularnaz " 45. maddesinde "ifraz
i~lemlerinde parse I geni~likleri 15.00 m'den parse 1derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde
ikinci kere ifraz yaptlalllaz " hilkmii geregince tevhid edilerek :2 (iki) klsma ifraZlnll1 yapIlmasl, il Enciimenimizce uygun
gOriiImii~tiir.

Geregi iyin il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine
02.03.2021 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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YAZI iSLERi MUDURLUGii

iLENCDMENi
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02.03.202 I 50
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Ilimiz Merkez Ilceye bagh Akmanlar koyu simrlan A
icerisinde bulunan, miilkiyeti Sedat MAZAK' a ait olan, tapudat-R_+- t- __ t-__ -i
E28d25blb pafta 129 ada 23 parse I nolu tasinmazm 2 (iki) kisma ifrazi ~ ~
uygundur. L R

E A 1-------'-------'------1
N K Dairesi: iIOzel Idaresi

Tarihi Saytsi Eki

27.02.202 I 2277

KARAR
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Akmanlar koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Sedat

MAZAK' a ait olan, tapuda E28d25b 1b pafta 129 ada 23 parsel nolu tasinmazm 2 (iki) kisma ifrazmin
yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi lmar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunttn 27.02.2021 tarih ve 2277
sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

Il Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. Ilker SARIKA YA ve Harita
Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafindan, Ilimiz Merkez Ilceye bagh Akmanlar koyu simrlan icerisinde
bulunan, mulkiyeti Sedat MAZAK' a ait olan, tapuda E28d25blb pafta 129 ada 23 parsel nolu tasmmazm
2 (iki) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi S. Gunhan FIRINeI tarafindan hazirlanan ifraz dosyasmda
yapilan incelemeler neticesinde:

1- E28d25b 1b pafta 129 ada 23 parse I nolu tasinmazin yuzolcumunun 2708,18 m2 ve
miilkiyetinin Sedat MAZAK' a ait oldugu,

2- Soz konusu E28d25b 1b pafta 129 ada 23 parsel nolu tasmmazm, Akmanlar Koyu
koy yerlesik alam icerisinde kaldigi tespit edilmistir.

Bahse konu tasmmazin 3 (uc) kisrna ifraz yapilmasim talep etmis olup, talep edilen
islem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu Ilimiz Merkez Ilceye bagh Akmanlar koyu simrlan icerisinde bulunan,
miilkiyeti Sedat MAZAK' a ait olan, tapuda E28d25blb pafta 129 ada 23 parselde kayith tasmmazm
02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz Alanlar lmar
Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan Snurlan DI~mda planl bulunmayan Koy ve Mezralann
Yerle~ik Alamnda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci boliimiiniin 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde
edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline gec;mi~ bir yola
cephesinin bulunmasl ~arttu. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. Clkmaz sokaklara cephesi 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 ikinci kere ifraz yapllamaz " hiikmii geregince 2 (iki) klsma ifrazl, il Enciimenimizce uygun
goriilmii~tiir.

Geregi ic;in il Enciimeni Karar orne gin in imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 02.03.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.

~
Genel Sekreter V.

iidiirii

FREM 02-0

UYE

DYE

Adres: KemerkopruMah. 2No'lu <;:evreYolu 74100 BAR IN
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)2276638
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: encumen@bartinozelidare.gov.tr



T.e.
BARTIN n.OZEL iDARESi

yAZI i~LERi MUDURLU(;U iLENCUMENi

Kararm Ozeti

K Tarihi SaYlsl
A
R
A 02.03.2021 51
R

51 SAYILI KARARIN DEVAMI

Eki

GE
E V 27.02.2021 2294
L R ~------~----~----~
E A Dairesi: iIOzel ldaresi
NK

KARAR :
i) indirim Uygulamasi: 5326 Sayih Kabahatler Kanunu 17/6 maddesi " .idari para cezasmi

kanun yoluna basvurmadan once odeyen kisiden bunun dortte tiyti tahsil edilir. Pesin odeme, kisinin bu
karara karst kanun yoluna basvurma hakkmi etkilemez." hukmu uygularulacaktir.

j) Taksitlendirme talep etme hakki: Kanuni odeme suresi icinde talep edildiginde, kisinin ekonomik
durumunun musait olmamasi halinde idari para cezasmm ilk taksidinin pesin odenmesi kosuluyla, bir yil
icinde ve dort esit taksit halinde odenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamamnda ve tam olarak
odenmemesi halinde idari para cezasimn kalan kisrmmn tamarm tahsil edilir.(5326 Sayih kanunun 17/3
maddesi)

k) Odeme yapilmamasi halinde uygulanacak mueyyideler: 6183 sayih amme alacaklannm tahsili
usulu hakkinda kanun olarak belirlenmistir hukmu bulunmaktadir.

Soz konusu ilimiz Ulus llcesine bagh Yenikoy Koyu hudutlan dahilindeki tasmmaz
uzerine Emin DOGAN tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm insaatma, 3194 Sayih Imar
Kanunun 42.maddesi geregi 17.053,86 TL. Idari Para Cezasi verilmesi ve Imar Kanunun 32.maddesi hukmu
geregince kacak insaatm en cok bir ay yasal sure icerisinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikilmasi, Kanuni
odeme suresi icinde talep edildiginde, kisinin ekonomik durumunun musait olmamasi halinde idari para
cezasnun ilk taksitinin pesin odenmesi kosuluyla, bir yil icinde ve dort esit taksit halinde odenmesi, n
Enctimenimizce uygun gortilmti~ttir.

Geregi iyin Karar omeginin il Ozel idaresi imar ve Kentsel iyile~tirme Mtidtirltigtine
gonderilmesine 02.03.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.
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T.e.
BARTIN n.OZEL iDARESi

YAZI iSLERi MUDURLU(;U iLENCUMENi

Kararm Ozeti : K Tarihi Sayisi Eki
A
R
A 02.03.2021 51 -
R

GE -
EV 27.02.2021 2294
LR
EA Dairesi : nOzel idaresiNK

Ilimiz Ulus Ilcesine bagh Yenikoy Koyu hudutlan
dahilindeki tasmmaz uzerine Emin DOGAN tarafmdan yapilan izinsiz
ve mevzuat hukumlerine aykm insaatma, 3194 Sayih Imar Kanunun 1---+-----+----+----1
42.maddesi geregi 17.053,86 TL. idari para cezasi verilmesi ve Imar
Kanununun 32. Maddesi hukmu geregince izinsiz insaatm en cok bir ay
icinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikirm uygun gorulmustur.

KARAR ..
Ilimiz Ulus llcesine bagh Yenikoy Koyu hudutlan dahilindeki tasmmaz uzerine Emin

DOGAN tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm insaatma idari para cezasi verilmesi, en
cok bir ay icinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikrrru hakkinda, Il Ozel Idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme
Mudtirltigti'ntin 27.02.2021 ve 2294 sayili yazilan ve Ek'leri okunup incelendi.

llimiz Ulus Ilcesine bagh Yenikoy Koyu hudutlan dahilindeki tasinmaz uzerine Emin
DOGAN tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm insaati oldugu Idaremizce tespit
edilmistir.

Mudurlugumuz teknik elemanlannca 23.02.2021 tarihinde yerinde yapilan incelemede;
hissedarh tasinmaz uzerine izinsiz olarak [(8,65 m x 10,25 m) + (9,85 m x 10,25 m)] = 189,63 m2 alarunda
konut ve konuta bitisik (8,40 m x 3,50 m) = 29,40 m2 alamnda depo amach , imar mevzuatma aykm yapi
yapilrrus olmasi nedeni ile, 3194 Sayili Imar Kanunun 32. ve 42. , 5302 Sayili n Ozel Idaresi Kanunun 6/b
ve 57. Maddelerine istinaden yapi tatil tutanagi duzenlenerek bir sureti insaat mahalline asilmis ve bir sureti
de Koy Muhtanna blfakllml~tlr.

idaremizce tespit edilen imar Mevzuatma aykm yapl sahibine 3194 SaYlh imar Kanunun
42.maddesi geregi idari para cezaSI verilmesi gerekmektedir. Para cezalan 17.12.2009 tarih ve 27435 saYIh
Resmi Gazetede yaymlanan imar Kanunu He BaymdIrhk ve iskan Bakanhgmm Te~kilat ve Gorevleri
Hakkmda Kanun HUkmUnde Kararnamede Degi~iklik YapIlmasma Dair Kanunun idari mUeyyideler ba~hkh
42. Maddesinde ( ... Bu miktarlar her takvim YIh ba~mdan geyerli olmak Uzere 0 YIIiyin 4/1/1961 tarihli ve
213 saYIh Vergi Usul Kanunun mUkerrer 298 inci maddesi hUkUmleri uyannca tespit ve ilan edilen yeniden
degerlendirme oranmda bir TUrk Lirasmm kUsuru da dikkate almmak suretiyle artmlarak uygulamr. .. )
hUkmU geregince tespit ve ilan edilen yeniden degerlendirme oranmda hesaplandIgmda yazImIz ekinde
sunulan hesap cetvelleri toplamI 17.053,86 TL idari para cezaSI verilmesi ve 23.02.2021 tarihinde YapI Tatil
Tutanagmm in~aat mahalline asIldIgmdan imar Kanununun 32. Maddesi hUkmUgeregince izinsiz in~aatm en
yok bir ay iyinde ruhsatlandmlmamasl halinde YIkImkararmm almmasl gerekmektedir.

5326 saYIh Kabahatler Kanunu ve buna istinaden Maliye Bakanhgmca YaYImlanan 437
seri no'lu Tahsilat Genel Tebliginin 3. maddesi hUkUmleri geregince:

a) Kimlik ve Adresi: Emin DOGAN - Yenikoy KoyU - Ulus 1Bartm

b) Kabahat Fiili: imar Mevzuatma Aykm YapI Yapmak

c) Deliller: il Ozel idaresinin 27.02.2021 tarih ve 2294 saYIh yazIsI ve Ek'i tutanak.

d) Karar Tarihi Karan veren Kamu Gorevlileri : 27.03.2021 tarih ve 51 saYIh EncUmen Kararl

e) Fiilin i~lendigi yer: Yenikoy KoyU - Ulus 1Bartm

f) Odeme sUresi: Kararm teblig tarihinden itibaren 60 gUn

g) Odeme yeri: il Ozel idaresi

b) Kanun yolu : itiraz

I) Merci ve sUresi: Zonguldak idare Mahkemesi, Teblig tarihinden itibaren 60 (altmI~) gUn

Adres:KemerkOpruMah.2No'11I<;:evreYoI1l74100BARTIN f\~ a ?fly ttf /~
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 66 38 '\ \ tW': ,W0
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52 SAYILI KARARIN DEVAMI

K Tarihi SaYlsl
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GE
E V 27.02.2021 2295
L R r-------~----~----~
E A Dairesi: n Ozel ldaresi
NK

KARAR :
i) indirim Uygulamasi: 5326 Sayih Kabahatler Kanunu 17/6 maddesi " ........ .Idari para cezasmi

kanun yoluna basvurmadan once ode yen kisiden bunun dortte UyU tahsil edilir. Pesin odeme, kisinin bu
karara karst kanun yoluna basvurma hakknu etkilemez." hukrnu uygularulacaktir.

j) Taksitlendirme talep etme hakki: Kanuni odeme suresi icinde talep edildiginde, kisinin ekonomik
durumunun musait olmamasi halinde idari para cezasmm ilk taksidinin pesin odenmesi kosuluyla, bir yil
icinde ve dort esit taksit halinde odcnmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamamnda ve tam olarak
odenmemesi halinde idari para cezasuun kalan kismmm tamarm tahsil edilir.(5326 Sayili kanunun 17/3
maddesi)

k) Odeme yapilmamasi halinde uygulanacak mueyyideler: 6183 sayili amme alacaklanmn tahsili
usulu hakkmda kanun olarak belirlenmistir hukrnu bulunmaktadir.

Soz konusu Ilimiz Ulus Ilcesine bagh Yenikoy Koyu hudutlan dahilindeki tasmmaz
uzerine Emin DOGAN tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat htiktirnlerine aykm insaatma, 3194 Sayih imar
Kanunun 42.maddesi geregi 1.091,10 TL. Idari Para Cezasi verilmesi ve Imar Kanunun 32.maddesi hukrnu
geregince kayak insaatm en cok bir ay yasal sure icerisinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikilmasi, Kanuni
odeme suresi icinde talep edildiginde, kisinin ekonomik durumunun musait olmamasi halinde idari para
cezasnun ilk taksitinin pesin odenmesi kosuluyla, bir yil icinde ve dort esit taksit halinde odenmesi, n
Encumenimizce uygun gorulmustur.

Geregi icin Karar omeginin il Ozel idaresi imar ve Kentsel iyile~tirme Mudurlugune
gonderilmesine 02.03.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.
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T.e.
BARTIN n.DZEL iDARESi

YAZI iSLERi MUDURLUGU iLENCUMENi

Ilimiz Ulus llcesine bagli Yenikoy Koyu hudutlan dahilindeki tasinmaz uzerine Emin
DOGAN tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm insaatma idari para cezasi verilmesi, en
cok bir ay icinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikmu hakkmda, n Ozel Idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme
Mudtlrlugu'nun 27.02.2021 ve 2295 sayili yazilan ve Ek'Ieri okunup incelendi.

ilimiz Ulus Ilcesine bagh Yenikoy Koyu hudutlan dahilindeki tasinmaz uzerine Emin
DOGAN tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm insaan oldugu Idaremizce tespit
edilmistir.

Kararm Ozeti : K Tarihi Sayrsi Eki
A
R
A 02.03.2021 52 -
R

GE -
EV 27.02.2021 2295
LR
EA

Dairesi : iIOzel idaresiNK

Ilimiz Ulus Ilcesine bagh Yenikoy Koyu hudutlan
dahilindeki tasmmaz uzerine Emin DOGAN tarafmdan yapilan izinsiz
ve mevzuat hukumlerine aykm insaatma, 3194 SaYIh imar Kanunun 1----+-----+------+----1
42.maddesi geregi 1.091,10 TL. idari para cezasi verilmesi ve Imar
Kanununun 32. Maddesi hukmu geregince izinsiz insaatm en cok bir ay
icinde ruhsatlandmlmarnasi halinde yikmu uygun gorulmustur,

KARAR

Mudurlugumuz teknik elemanlannca 23.02.2021 tarihinde yerinde yapilan incelemede;
hissedarh tasmmaz uzerine izinsiz olarak (3,70 m x 3,30 m) = 12,21 m2 alanmda komurluk amacli, imar
mevzuatma aykm yapi yapilrms olmasi nedeni ile, 3194 SaYIh imar Kanunun 32. ve 42. , 5302 SaYIh il
Ozel Idaresi Kanunun 6/b ve 57. Maddelerine istinaden yapi tatil tutanagi duzenlenerek bir sureti insaat
mahalline asilrms ve bir sureti de Koy Muhtanna birakilrmsnr.

Idaremizce tespit edilen imar Mevzuatma aykin yapi sahibine 3194 SaYIh Imar Kanunun
42.maddesi geregi idari para cezasi verilmesi gerekmektedir. Para cezalan 17.12.2009 tarih ve 27435 sayih
Resmi Gazetede yaymlanan imar Kanunu ile Baymdirhk ve iskan Bakanhgmm Teskilat ve Gorevleri
Hakkmda Kanun HUkmUnde Karamamede Degi~iklik YapIlmasma Dair Kanunun idari mUeyyideler ba~hkh
42. Maddesinde (... Bu miktarlar her takvim YIh ba~mdan geyerli olmak Uzere 0 yIl iyin 4/1/1961 tarihli ve
213 sayIlI Vergi Vsul Kanunun mUkerrer 298 inci maddesi hUkUmleri uyannca tespit ve ilan edilen yeniden
degerlendirme oranmda bir TUrk Lirasmm kUsuru da dikkate ahnmak suretiyle artmlarak uygulanlr. .. )
hUkmU geregince tespit ve ilan edilen yeniden degerlendirme oramnda hesaplandlgmda yazImIz ekinde
sunulan hesap cetvelinde belirtilen toplam 1.091,10 TL idari para cezaSI verilmesi ve 23.02.2021 tarihinde
YapI Tatil Tutanagmm in~aat mahalline asIldlgmdan imar Kanununun 32. Maddesi hUkmu geregince izinsiz
in~aatm en yok bir ay iyinde ruhsatlandmlmamasl halinde YIkImkarannm ahnmasl gerekmektedir.

5326 saYIh Kabahatler Kanunu ve buna istinaden Maliye Bakanhgmca YaYImlanan 437
seri no'lu Tahsilat Genel Tebliginin 3. maddesi hUkUmleri geregince:

a) Kimlik ve Adresi: Emin DOGAN - Yenikoy KoyU - Vlus 1Bartm

b) Kabahat Fiili: imar Mevzuatma Aykm YapI Yapmak

c) Deliller: il Ozel idaresinin 27.02.2021 tarih ve 2295 saYIh yazlsl ve Ek'i tutanak.

d) Karar Tarihi Karan veren Kamu Gorevlileri : 27.03.2021 tarih ve 52 saYIh EncUmen Karan

e) Fiilin i~Iendigi yer: Yenikoy KoyU - Vlus 1Bartm

t) Odeme sUresi: Kararm teblig tarihinden itibaren 60 gUn

g) Odeme yeri: il Ozel idaresi

h) Kanun yolu : itiraz

I) Merci ve sUresi: Zonguldak idare Mahkemesi, Teblig tarihinden itibaren 60 (altml~) gUn

Adres. KemerkopruMah. 2No'11i<;:evreYolu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: encumen@bartinozelidare.gov.tr



T.e.
BARTIN n,6ZEL iDARESi
YAZI iSLERi MUDURLU(;U

iLENCUMENi

Kararm Ozeti

Miilkiyeti Idaremize ait olan Ilimiz Merkez ilc;e
Kutlubeytabaklar Koyu suurlan icerisinde yer alan Bartm Sehirlerarasi 1---+-----+-----+----1
Otobus Terminalinde bos bulunan isyerlerinin, 16.03.2021 tarihinde Dl
saat 14:00'da, D2 saat 14:05'te, D4 saat 14:1O'da, D5 saat 14:15'te, D7 saat
14:20'de, D9 saat 14:25'te, Al saat 14:30'da, A2 saat 14:35'te, A3 saat
14:40'ta ve A8 saat 14:45'te, 2886 sayih DJ.K.'in 51 (a) maddesi ve 5302
sayih n Ozel Idaresi Kanununun Encumenin Gorev ve Yetkileri Bashkh
26/g maddesi geregince pazarhk usulu ile Idaremizce belirlenecek
muhammen bedel uzerinden, Enctimen Toplanti Salonunda ihale edilmesi
uygundur.

KARAR ••

Ilimiz Merkez ilye Kutlubeytabaklar Koyu smirlan icerisinde yer alan mulkiyeti Idarernize ait
Bartm Sehirlerarasi Otobiis Terminalinde bos bulunan D-I, D-2, D-4, D-5, D-7, D-9 nolu diikkanlann ve A-I, A-2,
A3, A-8 nolu acentelerin 2886 sayih DJ.K.'in 51 (a) maddesi ve 5302 sayih u Ozel Idaresi Kanununun
Encumenin Gorev ve Yetkileri Bashkh 26/g maddesi geregince pazarhk usulu ile Idarernizce belirlenecek
muhammen bedel uzerinden ihale edilmesi talebi hakkmdaki n Ozel ldaresi lsletme ve lstirakler
Mudurlugunun 02.03.2021 tarih ve 2365 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Soz konusu Miilkiyeti Idaremize ait olan Ilimiz Merkez ilc;e Kutlubeytabaklar Koyu
suurlan icerisinde yer alan Bartm Sehirlerarasr Otobus Terminalinde bos bulunan isyerlerinin, 16.03.2021
tarihinde Dl saat 14:00'da, D2 saat 14:05'te, D4 saat 14:10'da, D5 saat 14:15'te, D7 saat 14:20'de, D9 saat
14:25'te, Al saat 14:30'da, A2 saat 14:35'te, A3 saat 14:40'ta ve A8 saat 14:45'te, 2886 sayih DJ.K.'in 51
(a) maddesi ve 5302 sayili nOzel Idaresi Kanununun Encumenin Gorev ve Yetkileri Bashkh 26/g maddesi
geregince pazarhk usulu ile Idaremizce belirlenecek muhammen bedel uzerinden, Encumen Toplanti
Salonunda ihale edilmesi, n Encumenimizce uygun gorulmustur.

Geregi icin Karar orneginin idaremiz Isletme ve Istirakler Mudurlugune gonderilmesine
02.03.2021 tarihinde mevcut Oy Birligi ile K~~

Metin <::ETiN
Genel Sekreter V.

DYE DYE

~AK

DYE DYE

uduru
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T.e.
BARTIN n,OZEL iOARESi
yAZI i~LERi MlJDURLUGU

n. ENCUMENi
K Tarihi Sayrsi Eki
A

Ilimiz Merkez iIge Anonu Koyu Mugada mevkiinde yer R
alan rnulkiyeti Idaremize ait tekneparklann, 23.03.2021 tarihinde A-I saat ~ 02.03.2021 56
14:00'da, A-2 saat 14:05'te, A-3 saat 14:10'da, A-4 saat 14:15'te, A-5 saat I--G-E-I-----+----f------l
14:20'de, A-6 saat 14:25'te, A-7 saat 14:30'da, A-8 saat 14:35'te, A-9 saat E V 02.03.2021 2366
14:40'da ve A-I0 saat 14:45'te, 2886 sayih DJ.K.'in 51 (a) maddesi L R

geregince pazarhk usulu ile ldaremizce belirlenecek muhammen bedel ~ ~ t-n-a-ir-e-si-:-il-'-O::-'z-e-l1:-"'d-ar-eL-si---;
uzerinden, Encumen Toplanti Salonunda ihale edilmesi uygundur.

Kararm Ozeti

KARAR ••

Ilimiz Merkez ilye Anonu Koyu Mugada mevkiinde yer alan miilkiyeti idaremize ait A-I, A-2,
A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-IO nolu tekneparklann 2886 sayih DJ.K.'in 51 (a) maddesi geregince
pazarhk usulu ile Idaremizce belirlenecek muhammen bedel uzerinden ihale edilmesi hakkmdaki Il Ozel
Idaresi Isletme ve lstirakler Mudurlugunun 02.03.2021 tarih ve 2366 sayili yazisi ve Ek'leri okunup
incelendi.

Ilimiz Merkez ilge Anonu Koyu Mugada mevkiinde yer alan mulkiyeti Idaremize ait A
I, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-I0 nolu tekneparklarla ilgili olarak 5302 sayih Il Ozel Idaresi
Kanunu'nun 10. maddesinin f bendi "Tasmmaz mal ahmma, saumma, tramp a edilmesine, tahsisine, tahsis
seklinin degistirilmesine veya tahsisli bir tasmmazm akar haline getirilmesine izin; u9 yildan fazla
kiralanmasma ve suresi yirmi bes yilt gecmemek kaydiyla bunlar uzerinde smirh ayni hak tesisine karar
vermek" hukmu geregince u Genel Meclisi'nin 04.01.2021 tarihli ve 01 sayili karan ile 10 yilhgma
kiralanmasma, aynca ihale is ve islemleri icin il Encumeni'ne yetki verilmesine karar verilmistir.

Soz konusu Ilimiz Merkez ilge Anonti Koyu Mugada mevkiinde yer alan mulkiyeti
Idaremize ait tekneparklann, 23.03.2021 tarihinde A-I saat 14:00'da, A-2 saat 14:05'te, A-3 saat 14:10'da,
A-4 saat 14:15'te, A-5 saat 14:20'de, A-6 saat 14:25'te, A-7 saat 14:30'da, A-8 saat 14:35'te, A-9 saat 14:40'da
ve A-lO saat 14:45'te, 2886 sayih DJ.K.'in 51 (a) maddesi geregince pazarhk usulu ile ldaremizce
belirlenecek muhammen bedel ttzerinden Encumen Toplanti Salonunda ihale edilmesi, n Enctimenimizce
uygun gorulmustur.

Geregi icin Karar orneginin Idaremiz Isletme ve Istirakler MudurliigUne gonderilmesine
02.03.2021 tarihinde mevcut Oy Birligi ile Karar verildi.

\JA~
Metin <;ETIN

Genel Sekreter V.

UYE

Adres: KemerkopruMah. 2No'lu <;:evreYolu 74100 BARTIN
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YAZI iSLERi MlJDURLU(;U iLENCUMENi

53 SAYILI KARARIN DEVAMI

K Tarihi Sayisi
A
R
A 02.03.2021 53
R

Eki
Kararm Ozeti

GE
E V 27.02.2021 2296
L R r-------~----~----~
E A Dairesi: iIOzel ldaresi
NK

KARAR :
i) indirim Uygulamasi: 5326 Sayih Kabahatler Kanunu 17/6 maddesi " .Idari para cezasiru

kanun yoluna basvurmadan once odeyen kisiden bunun dortte ii<;iitahsil edilir. Pesin odeme, kisinin bu
karara karst kanun yoluna basvurma hakkuu etkilemez." hiikmii uygularulacaktir.

j) Taksitlendirme talep etme hakki: Kanuni odeme siiresi icinde talep edildiginde, kisinin ekonomik
durumunun miisait olmamasi halinde idari para cezasmm ilk taksidinin pesin odenmesi kosuluyla, bir yil
icinde ve dort esit taksit halinde odcnmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanmda ve tam olarak
odenmemesi halinde idari para cezasimn kalan kismmm tamarm tahsil edilir.(5326 Sayih kanunun 17/3
maddesi)

k) Odeme yapilmamasi halinde uygulanacak miieyyideler: 6183 sayili amme alacaklanmn tahsili
usulu hakkinda kanun olarak belirlenmistir hiikmii bulunmaktadir,

Soz konusu Ilimiz Merkez llcesine bagh Geriskatirci Koyu hudutlan dahilindeki Koy
Yerlesim Alam Smm dismda kalan tasmmaz iizerine Huseyin YESiLBAL tarafindan yaprlan izinsiz ve
mevzuat hiikiimlerine aykm insaatma, 3194 Sayih imar Kanunun 42.maddesi geregi 31.794,33 TL. ldari Para
Cezasi verilmesi ve Imar Kanunun 32.maddesi hukrnu geregince kacak insaatm en cok bir ay yasal sure
icerisinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikilmasi, Kanuni odeme suresi icinde talep edildiginde, kisinin
ekonomik durumunun musait olmamasi halinde idari para cezasirun ilk taksitinin pesin odenmesi kosuluyla,
bir yil icinde ve dort esit taksit halinde odenmesi, nEnciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i<;in Karar omeginin il Ozel idaresi imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 02.03.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.

Genel Sekreter V.

DYE

DYE DYE

FREM 02-0
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BARTIN n.QZEL iDARESi

yAZI i~LERi MUDURLU(;U iLENCUMENi

Kararm Ozeti : K Tarihi Sayisi Eki
A
R
A 02.03.2021 53 -
R

GE -
EV 27.02.2021 2296
LR
EA

Dairesi : iIOzel IdaresiNK

ilimiz Merkez Ilcesine bagh Geriskatirci Koyu
hudutlan dahilindeki Kay Yerlesim Alam Smm dismda kalan tasmmaz
uzerine Huseyin YE~iLBAL tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat

r---+-------;-----~----,hukumlerine aykm insaatina, 3194 Sayih Imar Kanunun 42.maddesi
geregi 31.794,33 TL. idari para cezasi verilmesi ve Imar Kanununun
32. Maddesi hukmu geregince izinsiz insaatin en cok bir ay icinde
ruhsatlandinlmamasi halinde yikmu uygun gorulmustur.

Ilimiz Merkez Ilcesine bagh Geriskatirci Koyu hudutlan dahilindeki Kay Yerlesim Alam
Sinm disinda kalan tasmmaz uzerine Huseyin YE~iLBAL tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat hukumlerine
aykm insaatina idari para cezasi verilmesi, en cok bir ay icinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikimi
hakkmda, n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugu'nun 27.02.2021 ve 2296 sayih yazilan ve
Ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz Merkez llcesine bagh Geriskatirci Koyu hudutlan dahilindeki Kay Yerlesim
Alam Simn dismda kalan tasmmaz uzerine Huseyin YE~iLBAL tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat
hukumlerine aykm insaati oldugu idaremizce tespit edilmistir.

Mudurlugumuz teknik elemanlarmca 23.02.2021 tarihinde yerinde yapilan incelemede;
Kay Yerlesim Alam Smm disinda kalan tasmmaz uzerinde bulunan konuta [(2,80 m x 3,75 m) x 2 + (11,18
m x 10,80 m)] = 141,74 m2 alanmda ilave konut ve (7,00 m x 6,10 m) = 42,70 m2 alamnda garaj amach,
imar mevzuatma aykm yapi yapilrms olmasi nedeni ile, 3194 Sayih lmar Kanunun 32. ve 42. , 5302 SayIlI il
Ozel idaresi Kanunun 6/b ve 57. Maddelerine istinaden yapl tatil tutanagl dtizenlenerek bir sureti in~aat
mahalline asIlml~ ve bir sureti de Kay Muhtarma blrakIlml~tlr.

idaremizce tespit edilen imar Mevzuatma aykm yapl sahibine 3194 SayIlI imar Kanunun
42.maddesi geregi idari para cezaSI verilmesi gerekmektedir. Para cezalan 17.12.2009 tarih ve 27435 sayIlI
Resmi Gazetede yaymlanan imar Kanunu ile Baymdlrhk ve iskan Bakanhgmm Te~kilat ve Garevleri
Hakkmda Kanun Htikmtinde Kararnamede Degi~iklik YapIlmasma Dair Kanunun idari mtieyyideler ba~hkh
42. Maddesinde ( ... Bu miktarlar her takvim yIlI ba~mdan geyerli olmak tizere 0 yIl iyin 4/1/1961 tarihli ve
213 sayIlI Vergi Usul Kanunun mtikerrer 298 inci maddesi htiktimleri uyarmca tespit ve ilan edilen yeniden
degerlendirme oranmda bir Ttirk Lirasmm ktisuru da dikkate almmak suretiyle artmlarak uygulamr ... )
htikmti geregince tespit ve ilan edilen yeniden degerlendirme oramnda hesaplandlgmda yazlmlz ekinde
sunulan hesap cetvelleri toplaml 31.794,33 TL idari para cezaSI verilmesi ve 23.02.2021 tarihinde YapI Tatil
Tutanagmm in~aat mahalline asIldlgmdan imar Kanununun 32. Maddesi htikmti geregince izinsiz in~aatm en
yok bir ay iyinde ruhsatlandmlmamasl halinde Ylklm karannm almmasl gerekmektedir.

5326 sayIlI Kabahatler Kanunu ve buna istinaden Maliye Bakanhgmca YaYlmlanan 437
seri no'lu Tahsilat Genel Tebliginin 3. maddesi htiktimleri geregince:

KARAR ..

a) Kimlik ve Adresi: Htiseyin YE~iLBAL - Geri~katlrcl Kayti - Merkez 1Bartm

b) Kabahat Fiili: imar Mevzuatma Aykm Yapl Yapmak

c) Deliller: il Ozel idaresinin 27.02.2021 tarih ve 2296 sayIlI yazlsl ve Ek'i tutanak.

d) Karar Tarihi Karan veren Kamu Garevlileri : 02.03.2021 tarih ve 53 sayIlI Enctimen Kararl

e) Fiilin i~lendigi yer: Geri~katlfcl Kayti - Merkez 1Bartm

f) Odeme stiresi: Karann teblig tarihinden itibaren 60 gun

g) Odeme yeri: il Ozel idaresi

b) Kanun yolu : itiraz

I) Merci ve stiresi: Zonguldak idare Mahkemesi, Teblig tarihinden itibaren 60 (altml~) gtin

~o»11/:7 J;k
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