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Yazi lsleri Miidiirliigu Evrak Miktan : 7 Adet

Sora EVRAKIN KARAR

No: EVRAKINGELDiGi YER EVRAKIN OZETi SONUC;:
TARIHI NO'SU SAVISI

u, OZEL iOARESi llimiz Amasra ilcesine bash Cakrazova koyii srrurlannda, miilkiyeti Nihat DiLDAL ve mnsrereklerine ait, tapuda 102 ada 69 parsel numarah
3194 Sayih imar Kanununun Yikilacak

I 04.10.2022 26687 273 Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 39.
(tmar ve Kent. iyi. Miid.) tasmmaz iizetindeki iki kath konutun agir hasarh, metruk olmasi ve cevresine tehlike arz etmesi nedeniyle yiktlmasmm gorusulmesi, maddesi geregince islem yapilmasi uygundur.

n,OZEL iOARESi llimiz Amasra llceye bash Kazpman koyii sirurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Sami KARAKN;>' a ait olan, tapuda E28c08a2a-2d pafta 199 Teknik rapor dogrultusunda tevhit ve ifrazi
2 (Imar ve Kent. iyi. Mud.)

07.10.2022 26932 ada 13, 14 parsellerde kayith tasmmazlann Plansiz Alanlar lrnar Yonetmeliginin hiikiimleti geregince tevhid edilerek 5 (bes) kisma ifrazmm 274 uygundur.
gorii~iilmesi.

3 n, OZEL iOARESi 07.10.2022 26934 ilimiz Merkez llceye bash Barkacboz koyii simrlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Miizeyyen SAGLAM' a ait olan, tapuda F28b08a3a pafta 275
Teknik rapor dogrultusunda tevhit ve ifrazt

(lmar ve Kent. iyi. Miid.) 183 ada 9, 45 parsellerde kayith tasmmazlann tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazmm gorusulmesi. uygundur.

4 tr,OZEL iOARESi 07.10.2022 26933 limiz Merkez llceye bagh Sutluce koyii smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Musa GONEY' e ait olan, tapuda E28c23d2c-3b pafta 106 ada 3 276 Teknik rapor dogrultusunda ifrazi uygundur.
(lmar ve Kent. iyi. Miid.) parsel nolu tasmrnazm 3 (ii9) krsma ifrazmm gorusulmesi,

5 n.OZEL iOARESi 07.10.2022 26935 Ilimiz Amasra llceye bagh Tarlaagzi koyii stmrlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Fahrettin TUNAY ve Mustereklerine ait olan, tapuda 277 Teknik rapor dogrultusunda ifrazi uygundur.
(Imar ve Kent. iyi. Miid.) E28c02clc pafta 122 ada 23 parsel nolu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazmm gorii~iihnesi.

IL OZEL IOAREsi ilimiz Merkez ilc;esinebash Hldlrlar koyii hudutlan dahilindeki ta~mmaz iizetine Ya~ar YAL<;IN tarafmdan yapdan izinsiz ve mevzuat
2.243,39 TL. ldati para cezasl verilmesi ve en

6 10.10.2022 26996 278 c;okbir ay ic;ioderuhsatlandlnhnamasl halinde
(Imar ve Kent. iyi. Miid.) hiikiimlerine aykln in~aatma idari para cezasl verilmesi ve en 90k bir ay i9inde ruhsatlandlnhnamasl halinde Ylklmmmgorii~iilmesi. ytklml uYlnlndur.

iIimiz Merkez;

iL OZEL iOARESi
Gen9ali K6yii MuhtarhStna 20.000,00 TL. ve

7
(Yat ve in~. Miid.)

10.10.2022 26995 ilimiz Merkez iIgesi Gen9ali Koyii ve Akgoz Koyii Muhtarhklannm koy yardlml taleplerinin g6rii~iilmesi. 279 Akgoz Koyii uhtarhStna 4.000,00 TL. olmak
iizere toplam 24.000,00 TL yardlmm verilmesi
ygundur.
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Kararm Ozeti;
Ilimiz Amasra ilcesine bagli Cakrazova koyu simrlannda

miilkiyeti Nihat DiLDAL ve mustereklerine ait tapuda 102 ada 69 parsel
numarah tasmmaz uzerindeki iki kath konutun agir hasarh, metruk olmasi
ve cevresine tehlike arz etmesi nedeniyle 3194 Sayih imar Kanununun
39'uncu maddesi hukumleri geregince is ve islemlerin yapilmasi, Idaremiz
teknik personellerince mahallinde yapilan inceleme sonucu hazirlanan
Teknik Rapor dogrultusunda uygun gorulmustur.

K Tarihi Say lSI Eki
A
R
A 11.10.2022 273
R

GE 04.10.2022 26687
EV
LR

ilOzel ldaresiEA Dairesi:
NK

KARAR:
ilimiz Amasra ilcesine bagh Cakrazova koytl snurlannda, miilkiyeti Nihat DiLDAL ve

mustereklerine ait, tapuda 102 ada 69 parsel numarah tasmmaz uzerindeki iki kath konutun agir hasarh,
metruk olmasi ve cevresine tehlike arz etmesi nedeniyle yikilmasi hakkmda Il Ozel idaresi lmar ve Kentsel
Iyilestirme Mudttrlugunun 04.10.2022 tarihli ve 26687 sayih yazrsi ve ek'leri okunup incelendi.

CiMER basvurusuna istinaden Idaremiz teknik personellerince mahallinde yapilan
incelemede; ilimiz Amasra ilcesine bagh Cakrazova koyu simrlannda, miilkiyeti Nihat DiLDAL ve
mustereklerine ait, tapuda 102 ada 69 parse 1numarah tasmmaz uzerindeki iki kath konutun agrr hasarh ve
metruk olmasi nedeniyle cevresine tehlike arz ettigi gorulmustur.

3194 Sayih imar Kanununun yikilacak derecede tehlikeli yapilar bashkh 39. maddesi "Genel
guvenlik ve asayis bakinundan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yapilar ile bir kismi veya
tamammm yikilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen yapilann
sahiplerinin adrese dayah nufus kayit sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi icin
belediye veya valilikce iiy gun icinde tebligat yapihr. Yapi sahibine bu sekilde tebligat yapilamamasi halinde
bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasmda 30 gun sure ile ilan edilir ve tebligat varakasi teblig
yerine kaim olmak uzerc tehlikeli yapiya asihr ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabrtla tespit edilir. Malik
dismda binada ikamet amaciyla oturanlara da aynca tahliye icin tebligat yapihr, Tebligatl veya ilanl
miiteakip 30 giinii geymemek iizere ilgili idarece belirlenen siire 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 biityesinden kar~danlr. Tehlike durumu 0 yapl ve civannm bo~altIlmasml
icabettiriyorsa mahkeme karanna liizum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." hiikiimleri
geregince bahse konu yapmm aglr hasarll ve metruk olmasl, can ve mal giivenligi aylSlndan tehlike arz
etmesi nedeniyle, idaremiz teknik personellerince mahallinde yapIlan inceleme sonucu hazlrlanan Teknik
Rapor dogrultusunda i~lem yapdmasl il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi iyin il Enciimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigii'ne
gonderilmesine 11.10.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi .

Adres: KemerkopruMall. 2No'lu Cevre Yolu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: yazisleri@bartinozelidare.gov.tr
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Kararm Ozeti : K Tarihi Say lSI Eki
A
R 11.10.2022 274
A -
R

GE 07.10.2022 26932 -
EV
LR
EA Dairesi : it Ozel IdaresiNK

Ilimiz Amasra llceye bagh Kazpman koyu smirlan
icerisinde bulunan, miilkiyeti Sami KARAKAS' a ait olan, tapuda 1--+----+---+------1
E28c08a2a-2d pafta 199 ada 13, 14 parsellerde kayith tasmmazlann Plansiz
Alanlar imar Yonetmeliginin hiikiimleri geregince tevhid edilerek 5 (bes)
kisma ifrazi uygun gorulmustur.

KARAR :

llimiz Amasra Ilceye bagh Kazpman koyu simrlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Sami
KARAKAS' a ait olan, tapuda E28c08a2a-2d pafta 199 ada 13, 14 parsellerde kayrth tasmmazlann Plansiz
Alanlar lmar Yonetmeliginin hukurnleri geregince tevhid edilerek 5 (bes) kisma ifrazmm yapilmasi
hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 07.10.2022 tarihli ve 26932 sayili
yazrsi ve Ek'leri okunup incelendi.

n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme Mudur V. Ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri
Fatma AKBIYIK tarafmdan, ilimiz Amasra Ilceye bagh Kazpman kdytl suurlan icerisinde bulunan,
miilkiyeti Sami KARAKAS' a ait olan, tapuda E28c08a2a-2d pafta 199 ada 13, 14 parsellerde kayrth
tasmmazlann tevhid edilerek 5 (bes) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Fatih nUL tarafmdan hazirlanan
tevhid-ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- 199 ada 13 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 3465,25 m-, 199 ada 14 parsel nolu
tasinmazm yuzolcumunun 2874,83 m- ve miilkiyetlerinin Sami KARAKAS' a ait oldugu;

2- Soz konusu E28c08a2a-2d pafta 199 ada 13, 14 parsel nolu tasmmazlann tevhid-ifrazi
sonucunda olusan c, d, e, f kisimlannm koy yerlesik alam icerisinde, bile gosterilen kismm koy yerlesik alam
dismda kaldigi;

3- Tevhid islerni, 3194 sayih imar Kanununa dayamlarak cikartilan Plansiz Alanlar lmar
Yonetmeliginin 62. maddesi son (Ek: 30.6.2001 - 24448 s. RG) fikrasmda "Tevhid islemlerinde 5000m2
asgari buyukluk sarti aranmaz" hiikmii geregince uygun oldugu,
b parselinin yerle~ik alan smm esas ahnarak ifraz edildigi, koy yerle~ik alanm gec;tigi C;izgiparselin aylrma
hattl olarak kabul edildigi, bu hattm koy yerle~ik alan smm ic;inde kalan ayn bir parsel, dI~mda kalan ise ayn
bir parsel olarak te~ekkiil ettigi goriilmii~tiir.

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

Ta~Inmazlann tevhid ve 5 (be~) klsma ifrazmm yapIlmasi talep edilmi~ olup, tevhid ve ifraz
ile ilgili il Ozel idaresi imar ve Kentsel iyile~tirme MiidiirlUgii'niin teknik elemanlan tarafmdan tevhid ve 5
(be~) kisma i~leminin yapIlmasmda sakmca olmadIgl, yasal mevzuata uygun oldugu belirlenmi~ ve tanzim
edilen Teknik Rapor Ek'te sunulmu~tur.

Adres: KemerkopruMah. 2No'lu <;evreYolu 74100 SARTIN ~
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 66 38 .
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.trM.II.d",""'~"""'@"."~."d" •.go,." 0
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Karann Ozeti : K Tarihi SaYlSI Eki
A
R
A 11.10.2022 274
R

GE 07.10.2022 26932
EV
LR
EA Dairesi: nOzel ldaresi
NK

274 SAYILI KARARIN DEVAMI

KARAR:

Bahse konu Ilimiz Amasra Ilceye bagh Kazpman koyti suurlan icerisinde bulunan,
miilkiyeti Sami KARAKAS' a ait olan, tapuda E28c08a2a-2d pafta 199 ada 13, 14 parsellerde kayith
tasmmazlann, 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz
Alanlar Imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Sirurlan Dismda plam bulunmayan Kay ve
Mezralann 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 sartnr. Parselden terk sureti ile yol olusturulamaz. Cikmaz sokaklara cephesi olan
parseller ifraz edilemez. Ifraz suretiyle cikmaz sokak olusturulamaz" 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 " hiikmii ve 6495 Sayih Bazi Kanun ve Kanun Hiikmiinde
Karamamelerde Degisiklik Yapilmasma Dair Kanunla, 3194 Sayih lmar Kanununun Bashgiyla birlikte
degistirilen 27. maddesi "Kay yerlesik alam simrlan icerisinde 03.07.2005 tarihli ve 5403 Sayih Toprak
Koruma ve Arazi Kullamrm Kanunu hiikiimleri uygulanmaz. Kay yerlesik alam snurlannm parselleri
bolmesi durumunda yerlesik alan smm 5403 sayih Kanun Hukumlerine tabi olmaksizm ifraz hath olarak
kabul edilir." hiikmii geregince tevhid edilerek 5 (bes) kisma ifrazi uygundur.

Geregi icin n Enciimeni Karar orneginin lmar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugune
gonderilmesine 11.10.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

Metin C;ETiN
Genel Sekreter V.

I

UYE
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Adres: KemerkopruMah. 2No'lu Cevre Yolu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: yazlisleri@bartinozelidare.gov.tr

FR EM 02-0



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

iLENCUMENi
K Tarihi Saytsi Eki
A
R 11.10.2022 275A
R

GE 07.10.2022 26934
EV
LR ilOzel ldaresiEA Dairesi:
NK

Kararm Ozeti :

Ilimiz Merkez Ilceye bagli Barkacboz koyt; simrlan
icerisinde bulunan, mulkiyeti Muzeyyen SAGLAM' a ait olan, tapuda
F28b08a3a pafta 183 ada 9, 45 parsellerde kayrth tasmmazlann tevhid
edilerek 2 (iki) kisma ifrazi uygun gorulmustur,

KARAR:
ilimiz Merkez Ilceye bagh Barkacboz koyu smirlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Muzeyyen SAGLAM' a ait

olan, tapuda F28b08a3a pafta 183 ada 9,45 parsellerde kayith tasmmazlann tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazmm yapilmasi
hakkmdaki il Ozel ldaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 07.10.2022 tarihli ve 26934 sayih yaztsi ve Ek'leri
okunup incelendi.

Il Ozel idaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudur V. ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri Fatma AKBIYIK
tarafmdan, llimiz Merkez llceye bagh Barkacboz koyu sirurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Muzeyyen SAGLAM' a ait
olan, tapuda F28b08a3a pafta 183 ada 9,45 parsellerde kayith tasmmazlann tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazi icin Harita
Muhendisi Huseyin UCKUN tarafmdan hazirlanan tevhid-ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- 183 ada 9 parse I nolu tasmmazm yuzolcumunun 2100,95 m', 183 ada 45 parsel nolu tasmmazm
yuzolctlmunun 1161,82 m2 ve miilkiyetlerinin Mtizeyyen SAGLAM' a ait oldugu;

2- Soz konusu 183 ada 9, 45 parsel nolu tasmmazlann, Barkacboz Koyu Koy Yerlesik Alam icerisinde 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 buyuklnk sam aranmaz" hukmu
geregince uygun oldugu,

Tevhid islemi sonucunda; a parse Ii, ifrazda b ve c parselleri olustugu gorulmustur.
Tasmrnazlann tevhid ve 2 (iki) krsma ifrazmm yapilmasi talep edilmis olup, tevhid ve ifraz ile ilgili n Ozel

idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mudnrlugu'nun teknik elemanlan tarafmdan tevhid ve 2 (iki) klsma i~leminin
yapllmasmda sakmca olmadlgl, yasal mevzuata uygun oldugu belirlenmi~ ve tanzim edilen Teknik Rapor Ek'te sunulmu~tur.

Bahse konu ilimiz Merkez il<;eye bagh Barka<;boz koyli slmrlan i<;erisinde bulunan, mlilkiyeti Mlizeyyen
SAGLAM' a ait olan, tapuda F28b08a3a pafta 183 ada 9,45 parsellerde kaYlth ta~mmazlann 02.11.1985 tarih ve 18916 saYlh
Resmi Gazetede yaYlmlanarak ylirlirllige giren Planslz Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mlicavir Alan Slmrlan
Dl~mda plam bulunmayan Koy ve Mezralarm Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci bOllimlinlin
44.maddesinde " ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline
ge<;mi~bir yola cephesinin bulunmasl ~arttlr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. Clkmaz sokaklara cephesi olan
parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle <;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 yapllamaz "
hlikmli geregince tevhid edilerek 2 (iki) klsma ifrazl uygundur.

Geregi i<;in il Enclimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mlidlirlligline gonderilmesine
11.10.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

frYE

~CAK

Adres: KemerkopruMah. 2No'11lCevre Yoill 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 6638
Web adresi:: www.bartinozelidare.qov.tr
Mail adresi:: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr
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Kararm Ozett : Tarihi SaylSI EkiK

A
limiz Merkez Ilceye bagh Sutluce koyu suurlan R

icerisinde bulunan, mulkiyeti Musa GUNEY' e ait olan, tapuda ~
E28c23d2c-3b pafta 106 ada 3 parsel nolu tasmmazm 3 (uc) klsmal---+------f----+-----t

GE
ifrazi hazirlanan Teknik Rapor dogrultusunda uygundur. E V 07.10.2022 26933

L R ~ ~ ~ _,
EA
NK

11.10.2022 276

Dairesi: nOzel idaresi

KARAR

Ilimiz Merkez llceye bagh Siitliice koyu snurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Musa GUNBY' e ait
olan, tapuda E28c23d2c-3b pafta 106 ada 3 parse I nolu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazmm hazirlanan Teknik Rapor
dogrultusunda yapilmasi hakkmdaki nOzel Idaresi lmar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 07.10.2022 tarihli ve
26933 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez llceye bagli Stltlilce koyti suurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Musa GUNEY'
e ait olan, tapuda E28c23d2c-3b pafta 106 ada 3 parsel nolu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazi icin Harita Miihendisi
Huseyin U<;KUN tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- E28c23d2c-3b pafta 106 ada 3 parsel nolu tasinmazm yuzolcumunun 12428,64 m2 ve miilkiyetinin
Musa GUNEY' e ait oldugu,

2- Soz konusu E28c23d2c-3b pafta 106 ada 3 parsel nolu tasmmazm koy yerlesik alam icerisinde
kaldigi tespit edilmistir.

Tasmmazin 3 (tic) kisma ifrazmm yapilmasi talep edilmis olup, ifraz ile ilgili il Ozel Idaresi imar ve
Kentsel Iyilestirrne Mndurlugu'nun teknik elemanlan tarafmdan ifraz isleminin yapilmasmda sakmca olmadigi, yasal
mevzuata uygun oldugu belirlenmis ve tanzim edilen Teknik Rapor Ek'te sunulmustur,

Bahse konu Ilimiz Merkez llceye bagh Siitliice koyli sllllrian iyerisinde bulunan, miilkiyeti Musa
GUNEY' e ait oIan, tapuda E28c23d2c-3b pafta 106 ada 3 parsel nolu ta~mmazm 02.11.1985 tarih ve 18916 saYlh
Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige giren Plansiz Aianiar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan
Sllllrian DI~mda plam bulunmayan Koy ve Mezralarm 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 ~arttIr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;Ikmaz
sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle ylkmaz sokak olu~turulamaz " 45. maddesinde "ifraz
i~Iemlerinde parse I geni~likleri 15.00 m' den parsel derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz suretiyle elde edilen
parsellerde ikinci kere ifraz yapJlamaz " hiikmli geregince 3 (iiy) klsma ifrazl il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi iyin il Enciimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme MiidiirlGgiine gonderilmesine
11.10.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

'~. ~ -
Metin <;ETiN

Genel Sekreter V ..

'-"'L.J"......... ,".....,1\G
itim MudurU
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T.e.
BARTIN n,QZEL iDARESi
YAZI iSLERi MUDURLUGU

iLENCUMENi
Kararm Ozeti : Tarihi SaylSI Eki

11.10.2022 277

K
A

llimiz Amasra llceye bagh Tarlaagzi koyu suurlan R
icerisinde bulunan, miilkiyeti Fahrettin TUNA Y ve Mustereklerine ait ~
olan, tapuda E28c02clc pafta 122 ada 23 parsel nolu tasmmazm 3 (iiy)I-G-E-+---+---+----;
kisma ifrazi hazirlanan Teknik Rapor dogrultusunda uygundur. E v 07.10.2022 26935

L R ~------~----~-------1EA
NK Dairesi: nOzel ldaresi

llimiz Amasra llceye bagh Tarlaagzi koyu suurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Fahrettin TUNA Y
ve Mustereklerine ait olan, tapuda E28e02ele pafta 122 ada 23 parsel nolu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazmm
hazirlanan Teknik Rapor dogrultusunda yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme
Mudurlugunun 07.10.2022 tarihli ve 26935 sayih yazisi ve ek'leri okunup ineelendi.

n Ozel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme MUdUr V. Ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafindan, llimiz Amasra llceye bagh Tarlaagzi koyu sirurlan icerisinde bulunan, mUlkiyeti Fahrettin
TUNAY ve Mustereklerine ait olan, tapuda E28e02ele pafta 122 ada 23 parse I nolu tasmmazm 3 (uc) kisma ifrazi
icin Harita Muhendisi Sinan ALP tarafindan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan ineelemeler netieesinde:

1- E28e02ele pafta 122 ada 23 parse I nolu tasmmazm yuzolcumunun 2210,68 m2 ve mUlkiyetinin
Fahrettin TUNA Y ve Mustereklerine ait oldugu,

2- Soz konusu E28e02e 1e pafta 122 ada 23 parse I nolu tasmmazm koy yerlesik alam icerisinde kaldigi
tespit edilrnistir,

Tasmrnazin 3 (uc) kisma ifrazmm yapilmast talep edilmis olup, ifraz iIe iIgiIi n Ozel ldaresi imar ve
Kentsel Iyilestirme Mtldttrlugu'nun teknik elemanlan tarafmdan ifraz isleminin yapilmasmda sakmca olmadigr, yasal
mevzuata uygun oldugu belirlenmis ve tanzim edilen Teknik Rapor Ek'te sunulmustur,

Bahse konu ilimiz Amasra ilr;eye bagh Tarlaagzl koyU slmrlan ir;erisinde bulunan, mUlkiyeti Fahrettin
TUNA Y ve MU~tereklerine ait olan, tapuda E28e02e Ie pafta 122 ada 23 parsel nolu ta~mmazm 02.11.1985 tarih ve
18916 saYlh Resmi Gazetede yaYlmlanarak yUrlirlUge giren Planslz Alanlar imar YonetmeIigi'nin "Belediye ve
MUeavir Alan Smlrlan DI~mda plam bulunmayan Koy ve Mezralarm Yerle~ik Alanmda Uygulanaeak Esaslar"
ba~hkh be~inei bolUmUnlin 44.maddesinde " ifraz suretiyle elde edileeek parsellerin tapu kadastro veya tapulama
haritasmda bulunan ve kamu eline ger;mi~ bir yola eephesinin bulunmasl ~arttlr. Parselden terk sureti iIe yol
olu~turulamaz. <;::Ikmazsokaklara eephesi olan parseller ifraz ediIemez. ifraz suretiyle r;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 ediIen parsellerde ikinei kere ifraz yapllamaz " hUkmUgereginee 3 (lir;) klsma ifrazl il EneUmenimizee
uygun gorUlmli~tUr.

Geregi ir;in il EneUmeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme MlidiirlUgiine gonderilmesine
11.10.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

KARAR

~
Metm <;ETIN

Genel Sekreter V!'

frYE
AtnenAYDOq
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T.e.
BARTIN iL 6ZEL iOARESi

y AZI i~LERi MDoURLU(;U iLENCUMENi

ilimiz Merkez ilcesine bagh Hidirlar koyu hudutlan
dahilindeki tasinmaz uzerine Yasar YALC;IN tarafindan yapilan izinsiz ve
mevzuat hukumlerine aykm insaatma 3194 SaYIh Imar Kanunun 1--+----+----t----1
42.maddesi geregi 2.243,39 TL. idari para cezasi verilmesi ve imar
Kanununun 32. Maddesi hukmu geregince izinsiz insaatm en cok bir ay
icinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikmu uygun gorulmustur.

Kararm Ozeti : K Tarihi Saytsi Eki
A
R
A 11.10.2022 278 -
R

GE -
EV 10.10.2022 26996
LR
EA Dairesi : nOzel ldaresiNK

KARAR
Ilimiz Merkez ilcesine bagh Hidirlar koyu hudutlan dahilindeki tasmmaz uzerine Yasar

YALC;IN tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm insaatma idari para cezasi verilmesi, en
cok bir ay icinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikimi hakkmda n Ozel ldaresi imar ve Kentsel lyilestirme
Mudurlugu'nun 10.10.2022 tarihli ve 26996 sayih yazilan ve Ek'leri okunup incelendi.

llimiz Merkez ilcesine bagh Hidirlar koyu hudutlan dahilindeki tasmmaz iizerine Yasar
YALC;IN tarafindan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm insaat yapildigi idaremizce tespit edilmistir.

Mudurlugumuz teknik elemanlannca 07.10.2022 tarihinde yerinde yapilan incelemede;
idaremiz tarafindan 11.10.2021 tarihinde tutanak tutulan ve Bartm n Encumeni'nin 19.10.2021 tarihli 313
sayih idari para cezasi ve en cok 1 ay icerisinde ruhsatlandmlmamasi halinde YIkImIm uygun goren karann
verildigi, yapmm suresi icinde ruhsatlandmlmadigi ve bu yapiya ilave olarak [(4,80 m x 1,50 m)+(1,30 m x
2,60 m)] = 10,58 m2 alarunda balkon, merdiven ve sahanhk amach insaat halinde imar mevzuatma aykm
yapi yapilrms olmasi nedeni ile, 3194 sayih imar Kanununun 32. ve 42. , 5302 sayih il Ozel idaresi
Kanununun 6/b ve 57. maddelerine istinaden yapi tatil tutanagi diizenlenerek bir sureti in~aat mahalline
asIlml~ ve bir sureti de Koy Muhtanna bIrakIlml~tIr.

idaremizce tespit edilen Imar mevzuatma aykm yapl sahibine, 3194 SayIlI imar
Kanununun 42. maddesi geregi idari para cezaSI verilmesi gerekmektedir. Para cezalan 17.12.2009 tarih ve
27435 saYIh Resmi Gazetede yaYImlanan imar Kanunu ile BaymdIrhk ve iskan Bakanhgmm Te~kilat ve
Gorevleri Hakkmda Kanun Hiikmiinde Kararnamede Degi~iklik YapIlmasma Dair Kanunun idari
miieyyideler ba~hkh 42. maddesinin ( ... Bu miktarlar her takvim YIh ba~mdan geyerli olmak iizere 0 yll iyin
4/1/1961 tarihli ve 213 sayIlI Vergi Usul Kanununun miikerrer 298 inci maddesi hiikiimleri uyannca tespit
ve ilan edilen yeniden degerlendirme oramnda bir Tiirk Lirasmm kiisuru da dikkate almmak suretiyle
artmlarak uygulamr ... ) hiikmii geregince tespit ve ilan edilen yeniden degerlendirme oranmda
hesaplandlgmda yazImIz ekinde sunulan hesap cetvelinde belirtilen toplam 2.243,39 TL idari para cezaSI
verilmesi ve 07.10.2022 tarihinde YapI Tatil Tutanagl in~aat mahalline asIldlgmdan imar Kanununun 32.
maddesi hiikmii geregince izinsiz in~aatm en yok bir ay iyinde ruhsatlandmimamasl halinde YIkIm kararmm
aimmasl gerekmektedir.

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

a) Kimlik ve Adresi: Ya~ar YALC;IN - HIdular koyii - MerkezJBARTIN
b) Kabahat Fiili: imar Mevzuatma Aykm YapI Yapmak
c) Deliller: il Ozel idaresinin 10.10.2022 tarihli ve 26996 sayIlI yazlSl ve Ek'i tutanak.
d) Karar Tarihi Karan veren Kamu Gorevlileri : 11.10.2022 tarih ve 278 sayIlI Encumen Karan
e) Fiilin i~lendigi yer: HIdIrlar koyii - MerkezJBARTIN
f)
g)
h)

Odeme siiresi: Kararm teblig tarihinden itibaren 60 (altml~) gUn
Odeme yeri: il Ozel idaresi

I)
Kanun yolu : itiraz
Merci ve siiresi: Zonguldak idare Mahkemesi, Teblig tarihinden itibaren 30 (otuz) giin

Adres: Kemerkopm Mah. 2No'lu <;:evreYolu 74100 BARTIN ~
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 66 38 .
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T.e.
BARTIN n, OZEL iDARESi

yAZI i~LERi MlJDURLU(;(J iLENCUMENi

278 SAYILI KARARIN DEVAMI

K Tarihi SaylSI Eki
A
R
A 11.10.2022 278
R

GE
EV 10.10.2022 26996
LR
EA Dairesi: nOzel ldaresi
NK

Kararm Ozeti:

KARAR:

i) indirim Uygulamasi: 5326 Sayih Kabahatler Kanunu 17/6 maddesi " ldari para cezasnu
kanun yoluna basvurmadan once odeyen kisiden bunun dortte UC;Utahsil edilir. Pesin odeme, kisinin bu
karara karst kanun yoluna basvurma hakkim etkilemez." hukmu uygulamlacaktir.

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 zamanmda ve tam olarak
odenmemesi halinde idari para cezasnun kalan kismmm tamarm tahsil edilir.(5326 Sayih kanunun 17/3
maddesi)

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

Soz konusu ilimiz Merkez ilcesine bagli Hidirlar koyu hudutlan dahilindeki tasmmaz uzerine
yasar YAL~IN tarafmdan yapilan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm insaatma 3194 Sayih imar
Kanunun 42.maddesi geregi 2.243,39 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
cezasmm ilk taksitinin pesin odenmesi kosuluyla, bir yil icinde ve dort esit taksit halinde odenmesi il
Encumenimizce uygun gorulmustur.

Geregi icin n Encumeni Karar omeginin il Ozel idaresi imar ve Kentsel iyile~tirme MUdUrlUgUne
gonderilmesine 11.10.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

fIYErj;;t;AN
Turgulit'r~~'BAG

I insan Kaynaklan ve
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T.e.
BARTIN n,OZEL iDARESi
YAZI i~LERi MUDURLUGU

n, ENCUMENi
Kararm Ozeti:

Ilimiz Merkez il<;e Gencali Koyu ve Akgoz Koyu
Koyleri Muhtarhklarma; n Ozel Idaresi Koylere Yardim Yonetmeliginin
5., 9. ve 12. maddeleri geregince Yatmm ve Insaat Mudurlugunun 2022
YIh odeneginden;

Gencali Koyu Muhtarhgma 20.000,00 TL. ve
Akgoz Koyu Muhtarhgina 4.000,00 TL. olmak uzere;

top lam 24.000,00 TL.'nin Teknik Rapor dogrultusunda Nakdi Yardim
olarak verilmesi uygun gorulmustur.

K Tarihi SaYlsl Eki
A
R
A 11.10.2022 279
R

GE
E V 10.10.2022 26995L R ~ ~ ~ ~
E A Dairesi: iIOzel ldaresi
NK

KARAR

ilimiz Merkez il<;eGencali Koyu ve Akgoz Koyleri Muhtarhklanna Koy Yardmu yapilmasi ile
ilgili Idarerniz Yatmm ve Insaat Mudurlugunim 10.10.2022 tarihli ve 26995 sayih yazisi ve Ek'leri okunup
incelendi.

Gencali Koyu Alacam Mahallesinde bulunan icme suyu sebeke hattma motopomp almrnasi ve
Akgoz Koyiinde bulunan icmesuyu sebeke hattma icmesuyu borusu almmasi talepleri teknik elemanlanmizca
yerinde yapilan incelemeler sonucunda uygun gorulmus olup, n Ozel idaresi Koylere Yardim Yonetmeliginin 5.,
9. ve 12. Maddelerine istinaden ekteki rapor ve kesfe gore Yatmm ve Insaat Mudurlugunun 2022 yih odeneginden
karsilanabilmesi talep edilmektedir.

Soz konusu Ilimiz Merkez Ilcesine baglr;
Gencali Koyu Alacam Mahallesinde bulunan icme suyu sebeke hattma motopomp almmasi isi

ile ilgili Koy Muhtarhgma 20.000,00 TL. ve
Akgoz Koyunde bulunan icmesuyu sebeke hattma icmesuyu borusu almmasi isi ile ilgili Koy

Muhtarligma 4.000,00 TL. olmak tizere toplam 24.000,00 TL.'nin,
Yatmm ve in~aat Mtidlirltigtintin; 2022 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 il Enctimenimizce uygun
gorlilmli~tlir .

Geregi i<;in il Enctimeni Karar omeginin Yatmm ve in~aat Mtidtirltigline ve Mali Hizmetler
Mlidlirltigline gonderilmesine 11.10.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

~~
Metin <;ETIN

Genel Sekreter v.

UYE
~CAK

Turg G
insan Kaynaklan ve ~itim Mlidlirti
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