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KARAR ••

2022 Mali YIlt Butcesi 85.000.000,00 TL Gelir ve Gider olarak tahmin edilmis, ancak YIlt
icerisinde 1.720.000,00 TL ek gelir kaynagi elde edilmis olup, bu gelirin 2022 mali yih butcesine ek gelir
odenek olarak kaydedilmesi hakkmdaki n Ozel Idaresi Mali Hizmetler Mudurlugunun 13.01.2022 tarihli ve
16072 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Mahalli ldareler Butce ve Muhasebe Yonetmeliginin Ek Odenek bashkh 37.Maddesinin
2.flkrasmda da "Ek odenek ancak btitee yih Ieerismde verilebilir. Ek odenek verilmesi meclis kararr ile
yapihr ... "hukmu,

5302 sayih n Ozel Idaresi Kanununun, Encumenin Gorev ve Yetkileri bashkh 26 nCI
maddesinin (a) fikrasi "Stratejik Plan ve YIlhk Cahsma ve Programi ile Biltee ve Kesin Hesabr inceleyip
il Genel Meclisine gorii~ bildirmek" hiikmii geregince;

Idaremiz Mali Hizmetler Mudtlrlugtince Ek'li cetvellerde gosterilen 1.720.000,00 TL ek
gelirin 2022 mali yih butcesine ek gelir-odenek olarak kaydedilmesi icin n Genel Meclisine sunulmasi, n
Enciimenimizce uygun gorttlmustur,

Geregi icin n Encumeni Karar orneginin Mali Hizmetler Mtldtirltigiine gonderilmesine
18.01.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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N K Dairesi: il Ozel Idaresi

n Ozel Idaremiz butcesi ile odenek tahsis edilen
harcama birimlerinden talep edilen ve Ek'li Aktarma cetvelinde
belirtilen 72.000,00 TL. odenegin Yedek Odenek tertibinden
aktanlmasr uygundur.

KARAR ••
n Ozel Idaremiz butcesi ile odenek tahsis edilen harcama birimlerinden talep edilen ve

Ek'li Aktarma cetvelinde belirtilen 72.000,00 TL. odenegin Yedek Odenek tertibinden aktanlmasi
hakkmdaki n Ozel Idaresi Mali Hizmetler Mtidtlrltlguntin 18.01.2022 tarih ve 16170 sayih yazisi okunup
incelendi.

n Ozel Idaremiz butcesi ile odenek tahsis edilen harcama birimlerinden Ulus ilc;e Ozel
Idare Mudtirltigtl, Hukuk Musavirligi ve Plan Proje MUdiirliigiinUn Kaymakam Lojmam Jenerator Alum,
Mahkeme Icra Dosyasi Basimi, Ipek Yolunda Bir Cikis Amastris ve Kromna Rotasi Projeleri icin toplam
72.000,00 TL odenege ihtiyac oldugu ilgi yazilannda talep edilmis olup;

Mahalli Idareler Butce ve Muhasebe Yonetmeliginin Yedek Odenek bashkh 38 nci
maddesinin Inci bendi " ... Yedek Odenek tertibi altmdaki yedek odenek disindaki diger tertiplere konacak
yedek odenekler konuldugu amac dismda kullamlamaz. Bu tertipten diger tertiplere aktarma encumen
karanyla yapihr." hukmu geregince;

Soz konusu Mali Hizmetler MUdiirliigiince n Encumenine sunulan; n Ozel ldaremiz
butcesi ile odenek tahsis edilen harcama birimlerinden talep edilen bahse konu isler icin kullamlmak uzere,
Ek'li Odenek Aktarma Cetvelinde belirtilen 72.000,00 TL. odenegin Yedek Odenek tertibinden aktanlmasinEncumenimizce uygun gortllmtlstur.

Geregi icin n Enciimeni Karar omeginin Mali Hizmetler MUdUrlUgiine gonderilmesine
18.11.2011 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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Ilimiz Merkez Ilceye bagh Sipahiler koyu simrlan A
icerisinde bulunan, miilkiyeti Sipahiler Koyu Tiizel Kisiligine ait olan, I--R_+- +-__ +-__ ---4

tapuda E28c15b4d pafta 104 ada 6 parsel nolu tasmmazm 5 (bes) kisma i~
ifrazi uygundur. L R
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Tarihi Sayist Eki
Kararm Ozeti :

18.01.2022 10

18.01.2022 16171

Dairesi: iIOzel ldaresi

KARAR
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Sipahiler koytl simrlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Sipahiler

Koyu Tiizel Kisiligine ait olan, tapuda E28c15b4d pafta 104 ada 6 parsel nolu tasmmazin 5 (bes) kisrna
ifrazmm yapilmasi hakkmdaki Il Ozel Idaresi lmar ve Kentsel Iyilestirme Mudnrlugunun 18.01.2022 tarih
ve 16171 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

ll Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri
Fatma AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez Ilceye bagh Sipahiler koyu smirlan icerisinde bulunan,
miilkiyeti Sipahiler Koyu Tuzel Kisiligine ait olan, tapuda E28c 15b4d pafta 104 ada 6 parsel nolu
tasmmazin 5 (bes) kisrna ifrazi icin Harita Miihendisi ~. Giinhan FIRINCI tarafmdan hazirlanan ifraz
dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

l-E28c15b4d pafta 104 ada 6 parsel nolu tasmmazm yuzolcnmnnun 8218,75 m2 ve
miilkiyetinin Sipahiler Koyu Tuzel Kisiligine ait oldugu,

2-Soz konusu E28c 15b4d pafta 104 ada 6 parsel nolu tasmmazm koy yerlesik alam icerisinde
kaldigi tespit edilmistir,

Bahse konu tasinmazm 5 (bes) kisma ifraz yapilmasnu talep etmis olup, talep edilen islem
hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu Ilimiz Merkez Ilceye bagh Sipahiler koyu sirurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti
Sipahiler Koyu Tuzel Kisiligine ait olan, tapuda E28c 15b4d pafta 104 ada 6 parsel nolu tasmmazm
02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yaYlmlanarak yUriirliige giren Planslz Alanlar imar
Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Smulan 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 ge9mi~ bir yola
cephesinin bulunmasl ~arttIr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara cephesi olan
parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle 9lkmaz 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 5 (be~) klsma ifrazl il Enciimenimizce uygun
goriilmii~tiir.

Geregi i9in il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 18.01.2022 tarihinde Oy Birligi ile Ka erildi.
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Ilimiz Merkez Ilceye bagh Kayadibicavus koyu A
smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Halil DONMEZ' e ait olan,t--R-+- -t--__ -t--__ --1

tapuda E28c15a2a pafta 109 ada 45 parsel nolu tasinmazm 2 (iki) kisma
ifrazi uygundur.

18.01.2022 11
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KARAR
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Kayadibicavus koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Halil

DONMEZ' e ait olan, tapuda E28c15a2a pafta 109 ada 45 parsel nolu tasinmazm 2 (iki) kisrna ifrazimn
yapilmasi hakkindaki nOzel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Miidiirliigiiniin 17.01.2022 tarih ve 16132
sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. Ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri
Fatma AKBIYIK tarafindan, Ilimiz Merkez Ilceye bagh Sipahiler koyu smirlan icerisinde bulunan,
miilkiyeti Sipahiler Koytl Tuzel Kisiligine ait olan, tapuda E28c15b4d pafta 104 ada 6 parsel nolu
tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazi icin Harita Miihendisi S. Gtmhan FIRINCI tarafindan hazirlanan ifraz
dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

l-E28c15a2a pafta 109 ada 45 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 4109,50 m2 ve
miilkiyetinin Halil DONMEZ' e ait oldugu,

2-Soz konusu E28c 15a2a pafta 109 ada 45 parsel nolu tasmmazm koy yerlesik alam
icerisinde kaldigi tespit edilmistir.

Bahse konu tasinmazm 2 (iki) kisma ifraz yapilmasmi talep etmis olup, talep edilen islem
hakkindaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu Ilimiz Merkez llceye bagh Kayadibicavus koyu sirurlan icerisinde bulunan,
miilkiyeti Halil DONMEZ' e ait olan, tapuda E28c 15a2a pafta 109 ada 45 parsel nolu tasinmazm
02.11.1985 tarih ve 18916 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz Alanlar Imar
Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Smlrlarl Dl~mda planl 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 ge~mi~ bir yola
cephesinin bulunmasl ~arttlr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <";lkmazsokaklara 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 " hiikmii geregince 2 (iki) klsma ifrazl il Enciimenimizce uygun
goriilmii~tiir.

Geregi i~in il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine
gonderilmesine 18.01.2022 tarihinde Oy Birligi ile K erildi.
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ilimiz Merkez Ilceye bagh Cayir koyu smirlan
icerisinde bulunan, miilkiyeti Abdullah AYDEMiR ve Emrullah 1--t----+---+-----1
AYDEMiR' e ait olan, tapuda E28c19d3d pafta 112 ada 115 parsel nolu
tasmmazm 2 (iki) kisma ifrazi uygundur.

KARAR
Ilimiz Merkez llceye bagh Cayir koyu snurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Abdullah

AYDEMiR ve Emrullah AYDEMiR' e ait olan, tapuda E28c19d3d pafta 112 ada 115 parsel nolu
tasmmazm 2 (iki) kisma ifrazuun yapilrnasi hakkmdaki n Ozel idaresi imar ve Kentsel lyilestirme
Mudurlugunnn 17.01.2022 tarih ve 16130 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

n Ozel idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Miidiir V. ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri
Fatma AKBIYIK tarafindan, ilimiz Merkez Ilceye bagh Cayir koytl simrlan icerisinde bulunan, miilkiyeti
Abdullah AYDEMiR ve Emrullah AYDEMiR' e ait olan, tapuda E28c19d3d pafta 112 ada 115 parsel nolu
tasinmazm 2 (iki) kisma ifrazi icin Harita Miihendisi Nurhan KAPLAN AKARSU tarafindan hazirlanan
ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

l-E28c19d3d pafta 112 ada 115 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 6115,19 m2 ve
miilkiyetinin Abdullah AYDEMiR ve Emrullah AYDEMiR' e ait oldugu,

2-Soz konusu E28c19d3d pafta 112 ada 115 parsel nolu tasmmazm koy yerlesik alaru
icerisinde kaldigi tespit edilmistir,

Bahse konu tasmmazm 2 (iki) kisma ifraz yapilmasim talep etmis olup, talep edilen islem
hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu Ilimiz Merkez Ilceye bagh Cayir koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti
Abdullah AYDEMiR ve Emrullah AYDEMiR' e ait olan, tapuda E28c19d3d pafta 112 ada 115 parsel nolu
tasmmazm 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yurnrluge giren Plansiz Alanlar
Imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Smirlan Dismda plam bulunmayan Koy ve Mezralann
Yerlesik Alamnda Uygulanacak Esaslar" bashkh 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. <;lkmaz sokaklara cephesi olan
parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle 91kmaz 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 yaptlamaz " hiikmii geregince 2 (iki) kIsma ifrazl il Enciimenimizce uygun
goriilmii~tiir.

Geregi i9in il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirlilgiine
gonderilmesine 18.01.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar ve ·ldi.
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llimiz Merkez Ilceye bagh Cayir koyu simrlan icerisinde
bulunan, mulkiyeti Emrullah AYDEMiR ve Abdullah AYDEMiR' e ait olan, tapuda
E28c24a2b pafta 108 ada 4 parsel nolu tasinmazm Plansiz Alanlar lmar Yonetmeliginin t---t-----+----+-----I
hukumleri geregince teknik rapor dogrultusunda 5 (bes) kisma ifrazi uygun gorulmustur.

KARAR:
Ilimiz Merkez llceye bagh Cayir koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Emrullah AYDEMiR ve Abdullah

AYDEMiR' e ait olan, tapuda E28c24a2b pafta 108 ada 4 parsel nolu tasmmazm Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin hukumleri
geregince teknik rapor dogrultusunda 5 (bes) kisma ifrazmm yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme
Mudurlugunun 17.01.2022 tarih ve 16129 sayih yazrsi ve ek'leri okunup incelendi:

it Ozel ldaresi personeli imar ve Kentsel lyilestirme Miidiir V. Ilker SARlKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, llimiz Merkez llceye bagh Cayir koyu simrlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Emrullah AYDEMiR ve
Abdullah AYDEMiR' e ait olan, tapuda E28c24a2b pafta 108 ada 4 parsel nolu tasmmazin 5 (bes) kisma ifrazi icin Harita
Miihendisi Nurhan KAPLAN AKARSU tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

l-E28c24a2b pafta 108 ada 4 parsel nolu tasmmazm ynzolcumunun 12313,52 m2 ve miilkiyetinin Emrullah
AYDEMiR ve Abdullah AYDEMiR' e ait oldugu,

2- Soz konusu E28c24a2b pafta 108 ada 4 parsel nolu tasmmazm ifrazi sonucunda olusan a, b, c, d kisimlannm koy
yerlesik alam icerisinde, e ile gosterilen kisrnm koy yerlesik alam dismda kaldigr;

e parse linin yerlesik alan smm esas almarak ifraz edildigi, koy yerlesik alanm gectigi cizgi parselin ayrrma hatti
olarak kabul edildigi, bu hattm koy yerlesik alan smm i~inde kalan ayn bir parsel, dl~mda kalan ise ayn bir parsel olarak te~ekkiil
ettigi goriilmii~tiir.

Bahse konu ilimiz Merkez il~eye bagh <;aYlr koyii slmrlarl i~erisinde bulunan, miilkiyeti Emrullah AYDEMiR ve
Abdullah AYDEMiR' e ait olan, tapuda E28c24a2b pafta 108 ada 4 parsel nolu ta~mmazm, 02.11.1985 tarih ve 18916 saYlh Resmi
Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige giren Planslz Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Smlrlan 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 ge~mi~ bir yola cephesinin bulunmasl
~arttlr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;Ikmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle ~Ikmaz
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 Bazl Kanun ve Kanun Hiikmiinde
Karamamelerde Degi~iklik Yapllmasma Dair Kanunla, 3194 SayIlI imar Kanununun Ba~hglyla birlikte degi~tirilen 27. maddesi
"Kl>y yerle~ik alam slmrlarl i~erisinde 03.07.2005 tarihli ve 5403 SayIlI Toprak Koruma ve Arazi Kullamml Kanunu hiikiimleri
uygulanmaz. Kl>y yerle~ik alam slOlrlannm parselleri bolmesi durumunda yerle~ik alan smm 5403 sayIlI Kanun Hiikiimlerine tabi
olmakslZln ifraz hattl olarak kabul edilir." hiikmii geregince 5 (be~) klsma ifrazl il Enciimenimizce uygun gor(lImii~tiir.

Geregi i~in il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine 18.01.2022

tarihinde Oy B;,Hg; HeKanl< verild;' \ Pt:>~ .
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llimiz Merkez Ilceye bagli Sogtitlti koytt smirlan icerisinde
bulunan, mulkiyeti Serafettin ETYEMEZ ve Mustereklerine ait olan, tapuda E29d04d3b
pafta 141 ada 1 parsel nolu tasmmazm Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin hUktimlerit---+-----t--_-t -I
geregince teknik rapor dogrultusunda 5 (bes) kisma ifrazi uygun gorulmtlstur.

KARAR:
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Sogtitlti koyu simrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Serafettin ETYEMEZ ve

Mustereklerine ait olan, tapuda E29d04d3b pafta 141 ada 1 parsel nolu tasmmazm Plansiz Alanlar lmar Yonetmeliginin hukumleri
geregince teknik rapor dogrultusunda 5 (bes) kisrna ifrazmm yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme
Mudurlugunun 17.01.2022 tarih ve 16133 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

n Ozel idaresi personeli lmar ve Kentsel Iyilestirme Mttdnr V. ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, llimiz Merkez llceye bagh Sogutlu koyu simrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Serafettin ETYEMEZ ve
Mustereklerine ait olan, tapuda E29d04d3b pafta 141 ada 1 parsel nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Nurhan
KAPLAN AKARSU tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

l-E29d04d3b pafta 141 ada 1 parsel nolu tasinmazm yuzolcnmunun 12592,23 m2 ve mulkiyetinin Serafettin
ETYEMEZ ve Mustereklerine ait oldugu,

2- Soz konusu E29d04d3b pafta 141 ada 1 parsel nolu tasmmazm ifrazr sonucunda olusan a, b, c, d krsimlannm koy
yerlesik alam icerisinde, e iIe gosterilen kismm koy yerlesik alan 1 dismda kaldigi;

e parse linin yerlesik alan smm esas almarak ifraz edildigi, koy yerle~ik alanm gectigi 9izgi parse lin aylrma hattl
olarak kabul ediIdigi, bu hattm koy yerle~ik alan smm i9inde kalan ayn bir parsel, dl~mda kalan ise ayn bir parsel olarak te~ekktil
ettigi gortilmti~ttir.

Bahse konu ilimiz Merkez ilgeye bagh Sogtitlti koyti smirian igerisinde bulunan, mtilkiyeti Serafettin ETYEMEZ ve
Mti~tereklerine ait olan, tapuda E29d04d3b pafta 141 ada 1 parsel nolu ta~mmazm, 02.11.1985 tarih ve 18916 saYlh Resmi Gazetede
yaYlmlanarak ytirtiritige giren Planslz Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mticavir Alan Smrrlan Dl~mda plam bulunmayan
Koy ve Mezralann 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 ge9mi~ bir yola cephesinin bulunmasl ~arttrr.
Parselden terk sureti iIe yol olu~turulamaz. Ylkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz ediIemez. ifraz suretiyle 91kmaz 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 ikinci kere ifraz yapilamaz " htikmti ve 6495 SaYlh Bazl Kanun ve Kanun Htikmtinde
Karamamelerde Degi~iklik Yapilmasma Dair Kanunla, 3194 SaYlh imar Kanununun Ba~hglyla birlikte degi~tirilen 27. maddesi
"Koy yerle~ik alam smrrlan igerisinde 03.07.2005 tarihli ve 5403 SaYlh Toprak Koruma ve Arazi Kullammi Kanunu htiktimleri
uygulanmaz. Koy yerle~ik alam smrrlarmm parselleri bolmesi durumunda yerle~ik alan smm 5403 saYlh Kanun Htiktimlerine tabi
olmakSlzm ifraz hattl olarak kabul ediIir." htikmti geregince 5 (be~) klsma ifrazl il Enctimenimizce uygun gortilmti~ttir.

Geregi i9in il Enctimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tinne Mtidtirltigtine gonderiImesine 18.01.2022
tarihinde Oy Birligi iIe Karar veriIdi.
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BARTIN n, ()ZEL iDARESi
YAZI i~LERi MUDURLUGU

iLENCUMENi
Kararm Ozeti : K Tarihi Sayisr EkiA

R 18.01.2022 15A
R

GE 17.01.2022 16131E v
LR nOzel IdaresiEA Dairesi:
NK

Ilimiz Amasra Ilceye bagh Gockun koyu simrlan
icerisinde buhman, mtilkiyeti Mehmet YANARDAG ve mustereklerine ait
olan, tapuda E29a21 b1c pafta 107 ada 4, 5 parsellerde kayith tasmmazlann
Plansiz Alanlar imar Yonetmeliginin hukumleri geregince tevhid edilerek 2 (iki)
kisma ifrazi uygun gorulmustur.

KARAR:
Ilimiz Amasra Ilceye bagh Gocktm koyu sirnrlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Mehmet

YANARDAG ve mustereklerine ait olan, tapuda E29a21b1c pafta 107 ada 4, 5 parsellerde kayrth tasmmazlann
Plansiz Alanlar Imar Yonetmeliginin hilkumleri geregince tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazmm yapilmasi
hakkmdaki nOzel Idaresi Imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 17.01.2022 tarih ve 1613I sayilr yazisi ve
Ek'leri okunup incelendi.

n Ozel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. ilker SARIKAYA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Amasra Ilceye bagh Gockun koyu smirlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Mehmet
YANARDAG ve mustereklerine ait olan, tapuda E29a21b1c pafta 107 ada 4, 5 parsellerde kayith tasmmazlarm
tevhid edilerek 2 (iki) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Huseyin UCKUN tarafmdan hazirlanan tevhid-ifraz
dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1-107 ada 4 parsel nolu tasinmazm yuzolcumunun 1303,96 m2 ve miilkiyetinin Gulizar
YANARDAG ve mustereklerine, 107 ada 5 parsel nolu tasmmazm ytlzolctlmtlnun 1135,02 m2 ve miilkiyetinin
Mehmet YANARDAG' a ait oldugu;

2- Soz konusu 107ada 4, 5 parseI nolu tasinmazlann, Gocknn Koyu Koy Yerlesik Alam icerisinde

3- Tevhid islemi, 3194 sayih lmar Kanununa dayamlarak cikarnlan Plansiz Alanlar imar
Yonetmeliginin 62. maddesi son (Ek: 30.6.2001 - 24448 s. R.G) fikrasmda "Tevhid islemlerinde 5000m2 asgari
bliylikllik~artlaranmaz" hlikmli geregince uygun oldugu,

Tevhid i~lemisonucunda; a parseli, ifrazda b ve c parselleri olu~tugugoriilmli~tlir.
Bahse konu ta~mmazlann tevhid ve 2 (iki) klsma ifrazmm yapIlmasl talep edilmi~ olup, talep

edilen i~lemhakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmu~tur.
Bahse konu ilimiz Amasra ilgeye bagh G09klin koyli slmrlan igerisinde bulunan, miilkiyeti

Mehmet YANARDAG ve mli~tereklerine ait olan, tapuda E29a21b1c pafta 107 ada 4, 5 parsellerde kaYlth
ta~mmazlarm 02.11.1985 tarih ve 18916 sayIll Resmi Gazetede yaYlmlanarak yliriirliige giren Planslz Alanlar
imar Yonetmeligi'nin "Belediye veMlicavirAlan Smlrlan Dl~mdaplanl bulunmayan Koy veMezralann Yerle~ik
Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci bOliimlinlin44.maddesinde " ifraz suretiyle elde edilecek
parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline ge9mi~bir yola cephesinin bulunmasl
~arttIr.Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz.Clkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz
suretiyle 91kmazsokak olu~turulamaz" 45. maddesinde "ifraz i~lemlerindeparsel geni~likleri 15.00m'den parsel
derinIikleri 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 i9in il Enclimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mlidlirliigline
gonderilmesine 18.01.2022tarihindeOy Birligi ile Karar ver· di.

\ -~1~E ..

~ r.

UYE
Atnen AYDOGAN
/, '1c-·- j ----:

,

imar ve Kent
IrnI~~AG

itim Miidilrii

Adres: KemerkopruMah. 2No'lu <;:evreYolu 74100 HARTIN
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.QZEL iDARESi
YAZI i~LERi MOOURLU(;U

iLENCUMENi
Kararm Ozeti K Tarihi Sayisi Eki
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R
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GE
EV 17.01.2022 16128
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NK Dairesi: nOzel Idaresi

Ilimiz Merkez Ilceye bagh Ulugecitkadi Koyu suurlan
icerisinde bulunan, mulkiyeti Zeliha KD<;DKKA YA' ya ait, tapuda
E28d20a2b pafta, 125 ada 1 parsel nolu tasmmazm Aile gosterilen kismmm
parka terki, Bile gosterilen kismm yola terkinin yaprlmasi uygundur.

KARAR
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Ulugecitkadi Koyu simrlan icerisinde buiunan, mulkiyeti Zeliha

KU<;::UKKAYA' ya ait, tapuda E28d20a2b pafta, 125 ada 1 parsei noiu tasinmazm A iIe gosterilen kismmm parka terki, B iIe
gosterilen kismm yoia terkinin yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 17.01.2022
tarih ve 16128 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

n Ozel Idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. Ilker SARIKAYA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, llimiz Merkez Ilceye bagh Ulugecitkadi Koyu suurlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Zeliha
KU<;::UKKAYA'ya ait, tapuda E28d20a2b pafta, 125 ada 1 parsel nolu tasinmazm Aile gosterilen kismmm parka terki, B ile
gosterilen kismm yola terkine iliskin Harita Muhendisi ~. Gunhan FIRINCI tarafmdan hazirlanan dosyada yapilan
incelenmeler neticesinde;

1-Tapuda E28d20a2b pafta, 125 ada 1 parsel nolu tasmmazm yuzclcumunttn 7030,64 m2 ve
mulkiyetinin Zeliha KU<;::UKKAVA' ya ait oldugu,

2-Yola terk edilmesi talep edilen Bile gosterilen kismm ve parka terk ediImesi planlanan A ile
gosterilen kismm 17.12.2021 tarih ve 123 sayih n Genel Meclisi karan ile ynrurluge giren 111000 olcekli Uygulama imar
Planmda yol-park olarak, aile gosterilen krsmm konut alam olarak aynldigi,

Vola Terk islemi sonucunda;
•A iIe gosterilen 393,11 m- yuzolcumlu alanm parka, B iIe gosterilen 312,30 m2 yuzolcumlu alanm yola

terk edildigi gorulmus, talep edilen islem hakkmdaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.
Bahse konu Ilimiz Merkez llceye bagh Ulugecitkadi Koyu smrrlan i~erisinde bulunan, miilkiyeti

Zeliha KU<;::UKKAYA'ya ait, tapuda E28d20a2b pafta, 125 ada 1 parsel nolu ta~mmazm, 3194 saYlhimar Kanunu'nun ifraz
ve Tevhit i~leri ba~hkh 15.Maddesi "10112/2003 tarihli ve 5018 saYlhKamu Mall Yonetimi ve Kontrol Kanununda beIirtiIen
merkezi yonetim kapsammdaki kamu idarelerinin yetkisi i~indeki kamu yatmmlarmda veya kamu miilkiyetine ait alanlarda,
parselasyon planmm tatbiki miimkiin olmayan meskCinalanlar ile koruma ama~h imar plalll bulunan alanlarda ve biiyiik bir
klsml uygulama imar planma uygun ~ekiIde olu~an imar adalarmm geri kalan klSlmlarmda bu maddenin birinci ve ikinci
flkralarmda yer alan hiikiimlerde belirtilen ~artlararanmaz" hiikmii ve Arazi Ve Arsa Diizenlemeleri Hakkmda YonetmeIik'in
ifraz ve Tevhit i~leri ba~hkh 7. Maddesi "(1) imar planl bulunan alanlarda imar Kanununun 15 inci ve 16 nCImaddelerine
gore ifraz ve tevhit i~lemleri, ikinci flkradaki istisnalar dl~mda ancak parselasyon plalll tesciI edilmi~ alanlarda parsel
maliklerinin tiimiiniinmuvafakati ile uygulama imar planlanna uygun olarak yapIiabilir.

(2) istisnalar ~unlardlr:

b) Diizenleme alalllnlll biiyiik bir klsml yapIia~ml~olsa dahi, onceIikle parselasyon plalllllln yapIimasl
esas olmakla birlikte, zemindeki tiili durumdan dolaYI imar Kanununun 18 inci maddesinin uygulanmasmm teknik olarak
miimkiinolmadlgl durumiar.

~)Biiyiik bir klsml uyguiama imar pianllla uygun ~ekildeoiu~an imar adaiarmlll geri kaian klslmian.

Hiikiimleri dogrultusunda; ta~mmazlll buiundugu imar adasmdaki parseller, imar adalarma gore
olu~mu~olmasl nedeniyle, 18. Madde uygulamasl yapllamayacagl anla~Iidlgllldan,A ile gosterilen klsmmlll parka terki, B ile
gosterilen klsmm yola terki yapIimasl il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i~in il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderiImesine
18.01.2022tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

\li~\r"_h.T

imarve Ken

Adres: Kernerkopru Mah. 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:: encumen@bartinozelidare.gov.tr

FREM 02-{)



T.e.
BARTIN n. QZEL inAREsi
YAZI iSLERi MUnURLUGU

iLENCUMENi
Kararm Ozeti

llimiz Merkez Ilcesine bagh Ahmetpasa Koyu simrlan
icerisinde bulunan, mulkiyeti Ahmetpasa Koy Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda
110 ada 37 parsel noda kayrth tasmmaz iizerindeki Milli Egitim Bakanhgi
'run kullanmunda olan eski ilkokul binasi, lojman ve tuvaletin metruk
olmasi ve yikilma tehlikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39.
madde uyarmca is ve islemlerinin yapilmasi uygun gorulmustur,

K Tarihi Sayrsr Eki
A
R
A 18.0l.2022 17
R

GE
EV 18.0l.2022 16175
LR
EA
NK Dairesi: n Ozel ldaresi

KARAR ••
Ilimiz Merkez Ilcesine bagh Ahmetpasa Koyu snurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Ahmetpasa

Koy Tiizel Kisiligi 'ne ait tapuda 110 ada 37 parse 1 noda kayith tasmmaz iizerindeki Milli Egitim Bakanhgr 'run
kullammmda olan eski ilkokul binasi, lojman ve tuvaletin metruk olmasi ve yikilma tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, n
Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurluguntm 18.01.2022 tarih ve 16175 sayih yazisi ve ek'leri okunup
incelendi:

Ilimiz Merkez Ilcesine bagh Ahmetpasa Koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Ahmetpasa
Koy Tiizel Kisiligi 'ne ait tapuda 110 ada 37 parsel noda kayith tasmmaz iizerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'run
kullammmda olan eski ilkokul binasi, lojman ve tuvaletin metruk durumda oldugu ve tehlike arz ettigi bildirilmektedir.

3194 Sayih lmar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 39. maddesi «Genel
giivenlik ve asayis bakimmdan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yapilar ile bir kisnu veya tamammm
yikilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafindan tespit edilen yapilann sahiplerinin adrese dayah
niifus kaYlt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi is:in belediye veya valiliks:e iis:giin is:inde
tebligat yaplhr. YapI sahibine bu ~ekilde tebligat yapIlamamasl halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasmda 30 giin siire ile ilan edilir ve tebligat varakasl teblig yerine kaim olmak iizere tehlikeli yaplya aSlltr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabltla tespit edilir. Malik dl~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye
is:in tebligat yaplhr. TebligatI veya ilam miiteakip 30 giinii ges:memek iizere ilgili idarece belirlenen siire is:inde yapl
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl halinde, tehlikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri belediye
veya valiliks:e yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakalmm fakruhali tevsik olunursa
masraf belediye veya valiliks:e biits:esinden kar~Ilamr. Tehlike durumu 0 yapl ve civarmm bo~altIlmasml
icabettiriyorsa mahkeme kararma liizum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hiikiimlerini
geregince, bahse konu yapl can ve mal giivenligi as:lsmdan tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca i~lem
yapIlmasl il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi is:in Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine 18.01.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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T.e.
HARTIN n, QZEL iDARESi
YAZI iSLERi MiinURLUGU

n,ENCUMENi
Kararm Ozeti K Tarihi Sayisi Eki
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R
A 18.01.2022 18
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EV 18.01.2022 16176
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NK Dairesi: nOzel Idaresi

llimiz Merkez Ilcesine bagh Cocu Koyu simrlan
icerisinde bulunan, miilkiyeti Cocu K5y Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 552
ada 9 parsel noda kayrtli tasmmaz iizerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'mn t----+------t----t----t
kullammmda olan eski lojman ve tuvaletin metruk olmasi ve yikilma
tehlikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39. mad de uyarmca i~ ve
islemlerinin yapilmasi uygun gorulmttstur.

KARAR:
Ilimiz Merkez Ilcesine bagli Cocu Koytl suurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Cocu Koy Tiizel

Kisiligi 'ne ait tapuda 552 ada 9 parsel noda kayrth tasmmaz iizerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'run kullannmnda olan
eski lojrnan ve tuvaletin metruk olmasi ve yikilma tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, n Ozel ldaresi Imar ve Kentsel
Iyilestirme Mudurlugunun 18.01.2022 tarih ve 16176 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

Ilimiz Merkez Ilcesine bagh Cocu Koyu suurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Coctl Koy Tuzel
Kisiligi 'ne ait tapuda 552 ada 9 parsel noda kayith tasinmaz iizerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'nm kullammmda olan
eski lojman ve tuvaletin rnetruk durumda oldugu ve tehlike arz ettigi bildirilrnektedir.

3194 SaYIh Imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar baslikh 39. maddesi <<Gene I
giivenlik ve asayis bakimmdan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen rnetruk yapilar ilebir kismi veya tamaminm
yikilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafindan tespit edilen yapilann sahiplerinin adrese dayah
nufus kayit sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi icin belediye veya valilikce uc giin is;inde
tebligat yapIhr. YapI sahibine bu ~ekilde tebligat yaptlamamasl halinde bu dururn tebligat yapan idarenin internet
sayfasmda 30 giin siire ile ilan edilir ve tebligat varakasl teblig yerine kaim olmak iizere tehlikeli yaplya aSIhr ve
keyfiyet rnuhtarla birlikte bir zabItla tespit edilir. Malik dI~mda binada ikamet amaclyia oturanlara da aynca tahliye
is;in tebligat yapIhr. Tebligatt veya ilam miiteakip 30 giinii ge9rnemek iizere ilgili idarece belirlenen siire is;inde yapI
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldlflimamasl halinde, tehlikenin giderilmesi veya YIkIm i~leri belediye
veya valiliks;e yapIhr ve masrafl % 20 faziasl ile yapI sahibinden tahsil edilir. Alakalmm fakruhali tevsik olunursa
masraf belediye veya valilikye biits;esinden kar~Ilamr. Tehlike durumu 0 yapl ve civanmn bo~altIlrnasml
icabettiriyorsa rnahkeme karanna liizum kalmaksIzm zabIta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hiikiirnlerini
geregince, bahse konu yapI can ve mal giivenligi aylSlndan tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca i~lem
yapIlmasI il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi iyin Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine 18.01.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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HARTIN n, ()ZEL iDARESi
yAZI i~LERi MUDURLUGU

iLENCUMENi

llimiz Merkez Ilcesine bagh Esenyurt Koyu smirlan
icerisinde bulunan mulkiyeti Esenyurt Koy Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 110
ada 75 parsel noda kayith tasmmaz iizerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'mn 1--+----+---+----1
kullarummda olan eski okul, lojman ve tuvaletin metruk olmasi ve yikilma
tehlikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39. madde uyarmca is ve
islemlerinin yapilmasi uygun gorulmustur.

Kararm Ozeti K Tarihi Sayisi Eki
A
R
A 18.01.2022 19
R

GE
EV 18.01.2022 16177
LR
EA
NK Dairesi: nOzel Idaresi

KARAR:
Ilimiz Merkez llcesine bagh Esenyurt Koyu sirnrlan icerisinde bulunan miilkiyeti Esenyurt Koy

Tiizel Kisiligi 'ne ait tapuda 110 ada 75 parsel noda kayith tasmmaz iizerindeki MiIli Egitim Bakanhgi 'run kullammmda
olan eski okul, lojman ve tuvaletin metruk olrnasi ve yikilma tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, n Ozel Idaresi imar ve
Kentsel Iyilestirme Mildtlrlilgllntln 18.0 1.2022 tarih ve 16177 sayih yazrsi ve ek'ieri okunup incelendi:

llimiz Merkez llcesine bagh Esenyurt Koyti smirlan icerisinde bulunan miilkiyeti Esenyurt Koy
Tiizel Kisiligi 'ne ait tapuda 110 ada 75 parsel noda kayrtli tasmmaz iizerindeki MiIli Egitim Bakanhgi 'mn
kullannmnda olan eski okul, lojman ve tuvaletin metruk durumda oldugu ve tehlike arz ettigi bildirilmektedir.

3194 Sayih Imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkli 39. maddesi «Gene I
giivenlik ve asayis bakimmdan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yapilar ile bir kisrm veya tamammm
yikilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen yapilann sahiplerinin adrese dayah
nufus kayit sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bun un izalesi icin belediye veya valilikce iis:giin icinde
tebligat yapihr. Yapi sahibine bu sekilde tebligat yapilamamasi halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasmda 30 giin siire ile ilan edilir ve tebligat varakasi teblig yerine kaim olmak iizere tehlikeli yaplya aSlhr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabitia tespit edilir. Malik dl~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye
is:in tebligat yaplhr. TebligatJ veya ilam miiteakip 30 giinii ges:memek iizere ilgili idarece belirlenen siire is:inde yapl
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl hiilinde, tehlikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri belediye
veya valiliks:e yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakahnm fakruhali tevsik olunursa
masraf belediye veya valiliks:e biits:esinden kar~llamr. Tehlike durumu 0 yapl ve civarmm bo~alttlmasml
icabettiriyorsa mahkeme karanna liizum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hiikiimlerini
geregince bahse konu yapl can ve mal giivenligi as:Ismdan tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca i~lem
yapIlmasl il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi is:in Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine 18.0 1.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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T.e.
BARTIN n, QZEL iDARESi
YAZI iSLERi MUDURLUGU

iLENCUMENi
Kararm Ozeti K Tarihi Sayisi Eki

A
R
A 18.01.2022 20
R

GE
EV 18.01.2022 16178
LR
EA
NK Dairesi: nOzel Idaresi

Ilimiz Merkez llcesine bagh Hasanlar Koyu simrlan
icerisinde bulunan miilkiyeti Hasanlar Key Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 109
ada 24 parsel noda kayith tasmmaz iizerindeki iki kath key odasmm metruk 1--+----+---+---1
olmasi ve yikilma tehIikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39.
madde uyarmca is ve islemlerinin yapilmasi uygun gorulmustur.

KARAR:

Ilimiz Merkez Ilcesine bagh Hasanlar Koyu simrlan icerisinde bulunan miilkiyeti Hasanlar Koy
Tiizel Kisiligi 'ne ait tapuda 109 ada 24 parsel noda kayith tasmmaz iizerindeki iki kath koy odasmm metruk olmasi ve
yikilma tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, nOzel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 18.01.2022 tarih ve
16178 sayrh yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

llimiz Merkez Ilcesine bagh Hasanlar Koyu smirlan icerisinde bulunan miilkiyeti Hasanlar Koy
Tiizel Kisiligi 'ne ait tapuda 109 ada 24 parse I noda kayitli tasinmaz iizerindeki iki kath koy odasmm metruk durumda
oldugu ve tehlike arz ettigi biIdirilmektedir.

Geregi i<;inKarar orneginin imar ve Kentsel iyiIe~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine 18.01.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

3194 Sayih Imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkli 39. maddesi «Gene 1
giivenlik ve asayis bakmundan tehIike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yap dar iIe bir kisrru veya tamammm
yikilacak derecede tehIikeIi oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit ediIen yapilann sahiplerinin adrese dayah
niifus kayit sistemindeki adreslerine tehIike derecesine gore bunun izalesi icin belediye veya valilikce uc giin icinde
tebligat yapihr. Yapi sahibine bu sekilde tebligat yapilamamasi halinde bu durum tebligat yap an idarenin internet
sayfasmda 30 giin siire ile ilan edilir ve tebligat varakasi teblig yerine kaim olmak iizere tehIikeli yapiya asihr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabitla tespit edilir. Malik dismda binada ikamet amaciyla oturanlara da aynca tahliye
icin tebligat yapihr. Tebligati veya iIam miiteakip 30 giinii ge<;memek iizere ilgili idarece belirlenen siire i<;indeyapl
sahibi tarafllldan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl halinde, tehIikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri belediye
veya valilik<;e yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakahmn fakruhali tevsik olunursa
masraf belediye veya valilik<;e biit<;esinden kar~llamr. Tehlike durumu 0 yapl ve civannlll bo~altllmasllll
icabettiriyorsa mahkeme karanna liizum kalmakslzlll zablta marifetiyle derhal tahIiye ettirilir.» hiikiimlerini
geregince bahse konu yapl can ve mal giivenligi a<;lsllldan tehIike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca i~lem
yapllmasl il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.
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T.e.
BARTIN n, OZEL iDARESi
YAZI i~LERt MlJD{JRLfJC{J

iLENCUMENi

llimiz Merkez llcesine bagh Hasanlar Koyu suurlan
icerisindebulunanmtilkiyeti Hasanlar Koy Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 109
ada 10parsel noda kayith tasmmaz iizerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'run I--+----+----+-----i
kullamrrunda olan eski okul ve lojmanm metruk olmasi ve yikilma
tehlikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39. madde uyarmca is ve
islemlerinin yapilmasi uygun gorulmustnr.

Kararm Ozeti K Tarihi Sayrsi Eki
A
R
A 18.01.2022 21
R

GE
EV 18.01.2022 16179
LR
EA
NK Dairesi: nOzel idaresi

KARAR:

Ilimiz Merkez llcesine bagh Hasanlar Koyti simrlan icerisinde bulunan miilkiyeti Hasanlar Koy
Ttizel Kisiligi 'ne ait tapuda 109 ada 10 parse I noda kayith tasmmaz uzerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'nm kullarummda
olan eski okul ve lojmamn metruk olmasi ve yikrlma tehlikesinin bulunrnasi ile ilgili, n Ozel Idaresi imar ve Kentsel
lyilestirme Mlidilrlilgllnlin 18.01.2022 tarih ve 16179 sayili yazisi ve ek'leri okunup incelendi:

Ilimiz Merkez llcesine bagh Hasanlar Koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Hasanlar Koy
Tilzel Kisiligi 'ne ait tapuda 109 ada 10 parsel noda kayrth tasmmaz uzerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'nm
kullanimmda olan eski okul ve lojmanm metruk durumda oldugu ve tehlike arz ettigi bildirilmektedir.

3194 SaYIh imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 39. maddesi «Genel
guvenlik ve asayis bakunmdan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yapilar ile bir kisrm 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 Us;gun icinde
tebligat yapihr, Yapi sahibine bu sekilde tebligat yaptlamamasi halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasmda 30 gun sUre ile ilan edilir ve tebligat varakasl teblig yerine kaim olmak Uzere tehlikeli yaplya aSlhr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabitla tespit edilir. Malik dI~mda binada ikamet amaclyia oturanlara da aynca tahliye
is;in tebligat yapIhr. Tebligatt veya ilani mUteakip 30 gUnUges;memek Uzere ilgili idarece belirlenen sUre is;inde yapi
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl hiilinde, tehlikenin giderilmesi veya YIkim i~leri belediye
veya valiliks;e yapIllr ve masrafl % 20 faziasl ile yapi sahibinden tahsil edilir. Alakahnm fakruhali tevsik olunursa
masraf belediye veya valiliks;e bUts;esinden kar~Ilamr. Tehlike durumu 0 yap I ve civarmm bo~altilmasml
icabettiriyorsa mahkeme karanna liizum kaimaksizm zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.»hUkUmlerini
geregince bahse konu yapl can ve mal gUvenligi as;lsmdan tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca i~lem
yapilmasl il EncUmenimizce uygun gorUlmU~tiir.

Geregi is;in Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme MUdUrlUgUnegonderilmesine 18.01.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi. \j.l~b
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T.e.
BARTIN n, OZEL iDARESi
YAZI i~LERi MUDfJRLUGU

n. ENCUMENi
Kararm Ozeti K Tarihi Sayisr Eki

A
R
A 18.01.2022 22
R

GE
EV 18.01.2022 16180
LR
EA
NK Dairesi: iIOzel Idaresi

Ilimiz Merkez llcesine bagh lmamlar Koytl simrlan
icerisinde bulunan, miilkiyeti Imamlar Koy Tiizel Kisiligi 'ne ait tapuda 113
ada 37 parsel noda kayith tasmmaz iizerindeki koy konagmm metruk I"--;----;-----I-----t
olmasi ve yikilma tehlikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili 39.
madde uyarmca i~ve islernlerinin yapilmasi uygun gorulmtlstur.

KARAR:

Ilimiz Merkez llcesine bagh imamlar Koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti lmamlar Koy Tiizel
Kisiligi 'ne ait tapuda 113 ada 37 parse I noda kayitli tasmmaz iizerindeki koy konagmm metruk olmasi ve yikilma
tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudilrltlgtlnun 18.01.2022 tarih ve 16180
sayrh yazrsi ve ek'leri okunup incelendi:

llimiz Merkez llcesine bagh lmamlar Koyii sirurlan icerisinde bulunan, miilkiyeti imamlar Koy
Tiizel Kisiligi 'ne ait tapuda 113 ada 37 parse I noda kayith tasmmaz iizerindeki koy konagmm metruk durumda oldugu
ve tehlike arz ettigi bildirilmektedir.

Geregi is:in Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine 18.01.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

3194 Sayih Imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 39. maddesi «Genel
giivenlik ve asayis baknnmdan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yap dar ile bir kisrm veya tamammm
yikilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafindan tespit edilen yapilann sahiplerinin adrese dayah
ntifus kayit sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi icin belediye veya valilikce iis:giin icinde
tebligat yapihr. Yapi sahibine bu sekilde tebligat yapilamamasi halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasmda 30 giin siire ile ilan edilir ve tebligat varakasl teblig yerine kaim olmak iizere tehlikeli yaplya aSlhr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabltla tespit edilir. Malik dl~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye
is:in tebligat yaplhr. Tebligatl veya ilam miiteakip 30 giinii ges:memek iizere ilgili idarece belirlenen siire is:inde yapl
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl halinde, tehlikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri belediye
veya valiliks:e yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakahnm fakruhali tevsik olunursa
masraf belediye veya valiliks:e biits:esinden kar~damr. Tehlike durumu 0 yapl ve civarmm bo~alttlmasml
icabettiriyorsa mahkeme karanna liizum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hiikiimlerini
geregince bahse konu yapl can ve mal giivenligi as:lsmdan tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca i~lem
yapllmasl il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.
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T.e.
HARTIN n, OZEL iDARESi
YAZI tSLERi MUDURLUGU

iLENCUMENi

Ilimiz Merkez Ilcesine bagh Kumacorak Koyu suurlan
icerisinde bulunan, mulkiyeti Kumacorak Kay TiizelKisiligi 'ne ait tapuda
180 ada 3 parsel noda kayith tasmmaz uzerindeki iki kath kay konagmm 1--+----+---+-----1
metruk olmasi ve yikilrna tehlikesinin bulunmasi nedeniyle yapiyla ilgili
39. madde uyarmca i~ve islemlerinin yapilmasi uygun gorulmustur.

Kararm Ozeti K Tarihi Sayist Eki
A
R
A 18.01.2022 23
R

GE
EV 18.01.2022 16181
LR
EA
NK Dairesi: nOzel ldaresi

KARAR:
Ilimiz Merkez llcesine bagh Kumacorak Koyu smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Kumacorak

Koy Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 180 ada 3 parsel noda kayith tasmmaz uzerindeki iki kath koy konagmm metruk olmasi
ve yikilrna tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, n Ozel Idaresi lmar ve Kentsel Iyilestirme Mudurltlgtlntm 18.0 l.2022 tarih
ve 16181 sayih yaztsi ve ek'leri okunup incelendi:

Ilimiz Merkez llcesine bagh Kumacorak Koyti smirlan icerisinde bulunan, miilkiyeti Kumacorak
Koy Ttlzel Kisiligi 'ne ait tapuda 180 ada 3 parsel noda kayrtli tasmmaz uzerindeki iki kath koy konagmm metruk
durumda oldugu ve tehlike arz ettigi bildirilmektedir.

3194 Sayih imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 39. maddesi «Genel
guvenlik ve asayis bakimmdan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yap liar ile bir kisrru veya tamammm
yikilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen yapilann sahiplerinin adrese dayah
nufus kay It sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi icin belediye veya valilikce U<;gun icinde
tebligat yapihr. Yapi sahibine bu sekilde tebligat yapilamamasi halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasmda 30 glin sUre ile ilan edilir ve tebligat varakasl teblig yerine kaim olmak Uzere tehlikeli yaplya asIllr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabltla tespit edilir. Malik dl~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye
i<;intebligat yaplhr. TebligatI veya ilam mUteakip 30 gUnUge<;memek Uzere ilgili idarece belirlenen sUre i<;indeyapl
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl halinde, tehlikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri belediye
veya valilik<;e yaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakahnm fakruhali tevsik olunursa
masraf belediye veya valilik<;e bUt<;esinden kar~Ilamr. Tehlike durumu 0 yapl ve civannm bo~altIlmasml
icabettiriyorsa mahkeme kararma IUzum kalmakslZln zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hUkUmlerini
geregince bahse konu yapl can ve mal gUvenligi a<;lsmdan tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarlDca i~lem
yapIlmasl il EncUmenimizce uygun gorUlmU~tUr.

Geregi i<;inKarar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme MUdUrli.igUnegonderilmesine 18.01.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.

MudiirU imar ve Kentsinsan
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T.e.
BARTIN n, ()ZEL inAREsi
YAZI i~LERi MunURLU(;U

iLENCUMENi

Ilimiz Merkez llcesine bagh Yenikoy Koyu smirlan
icerisinde bulunan mulkiyeti Yenikoy Koy Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 180
ada 16 parsel noda kayrth tasmmaz uzerindeki Milli Egitim Bakanligi 'nm
kullarummda olan eski okul ve tuvaletin metruk olmasi ve yikilma
tehIikesinin bulunmasi nedeniyIe yapiyla iIgiIi 39. mad de uyarmca is ve
islemlerinin yapilmasi uygun gorulmustur.

Kararm Ozeti K Tarihi SaYlsl Eki
A
R
A 18.01.2022 24
R

GE
EV 18.01.2022 16182
LR
EA
NK Dairesi: nOzel idaresi

KARAR:
Ilimiz Merkez llcesine bagh Yenikoy Koyu simrlan icerisinde bulunan mulkiyeti Yenikoy Koy Tuzel

Kisiligi 'ne ait tapuda 180 ada 16 parse Inoda kayith tasmmaz iizerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'run kullammmda olan
eski okul ve tuvaletin metruk olmasi ve yikilma tehlikesinin bulunmasi ile ilgili, n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel
Iyilestirme Mudurlugunun 18.01.2022 tarih ve 16182 sayih yazrsi ve ek'leri okunup incelendi:

llimiz Merkez llcesine bagh Yenikoy Koyil suurlan icerisinde bulunan mulkiyeti Yenikoy Koy
Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 180 ada 16 parsel noda kayith tasmmaz uzerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'run
kullarnrmnda olan eski okul ve tuvaletin metruk durumda oldugu ve tehlike arz ettigi bildirilmektedir.

3194 Sayih imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 39. maddesi «Genel
guvenlik ve asayis bakimmdan tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yapilar ile bir kisnu veya tamamuun
yikilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen yaptlarm sahiplerinin adrese dayah
nilfus kaYlt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi iIYinbelediye veya valilikIYeillYgiln iIYinde
tebligat yaplhr. Yapi sahibine bu ~ekilde tebligat yaptlamamasl halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet
sayfasmda 30 giln silre ile ilan edilir ve tebligat varakasl teblig yerine kaim olmak ilzere tehlikeli yaplya aSlhr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabltla tespit edilir. Malik dl~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye
iIYintebligat yaplhr. Tebligatt veya ilam milteakip 30 gilnil geIYmemekilzere ilgili idarece belirlenen silre iIYindeyapl
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasl halinde, tehlikenin giderilmesi veya Ylklm i~leri belediye
veya valilikIYeyaplhr ve masrafl % 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakahmn fakruhali tevsik olunursa
masraf belediye veya valilikIYe biltIYesinden kar~tlamr. Tehlike durumu 0 yapl ve civanmn bo~alttlmasml
icabettiriyorsa mahkeme karanna lilzum kalmakslzm zablta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.»hilkiimlerini
geregince bahse konu yapl can ve mal gilvenligi aIYIsmdantehlike arz etmesi nedeniyle 39. mad de uyarmca i~lem
yapllmasl il Encilmenimizce uygun goriilmil~tilr.

Geregi iIYinKarar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidilrliigilne gonderilmesine 18.01.2022
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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BARTIN n,QZEL inARESi

YAZI i1)LERi MunURLu(ju iLENCUMENi

Kararm Ozeti:
llimiz Merkez iIgesi Anonu Koyu Mugada sahil kesimi No:14

adresinde ruhsat sahipligini 66820275714 T.C. Kimlik Nolu Emine
AKGONES'in yapmis oldugu (ickili lokanta) isyerinin, 31112/2021 tarihinde
kolluk kuvvetleri tarafmdan yapilan kontroliinde; COViD-19 tedbirleri ve
lsyeri Acma ve Cahsma Ruhsatlarma ili~kin Yonetmeligin 38. maddesi
kapsammda izinsiz canh miizik yapildigi icin 5259 sayili Kanunla degisik
2559 sayih Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesi hiikmii geregi
3.500,00 TL. idari para cezasi verilmesi uygundur.

K Tarihi SaylSI Eki
A
R
A 18.01.2022 25 -R

GE 13.01.2022 16073 -
EV
LR
EA

Dairesi : nOzel IdaresiNK
KARAR

Ilimiz Merkez llcesi Anonu Koyu Mugada sahil kesimi No: 14 adresinde ruhsat sahipligini
66820275714 T.e. Kimlik Nolu Emine AKGUNES'in yapmis oldugu (ickili lokanta) isyerinin, 31112/2021 tarihinde
kolluk kuvvetleri tarafindan yapilan kontroliinde; COViD-19 tedbirleri ve lsyeri Acma ve Calisma Ruhsatlanna lliskin
Yonetmeligin 38. maddesi kapsammda izinsiz canh muzik yapildigi icin ldari para cezasi verilmesi ile ilgili Ruhsat ve
Denetim Mudurlugunun 13.01.2022 tarih ve 16073 sayih yazisi ve ekleri okunup incelendi.

Ilimiz Merkez ilgesi Anonti Koyu Mugada sahil kesimi No: 14 adresinde ruhsat sahipligini 66820275714
T.C. Kimlik Nolu Emine AKGUNES'in yapmis oldugu (ickili lokanta) isyerinin, 31112/2021 tarihinde kolluk kuvvetleri
tarafindan yapilan kontroliinde; COViD-19 tedbirleri ve Isyeri Acma ve Cahsma Ruhsatlanna lliskin Yonetmeligin 38.
maddesi kapsammda izinsiz canh mtlzik yapildigma dair tutanak n Jandarma Komutanhgmin ilgi sayih yazisi ekinde
gonderilmistir.

lsyeri Acma ve Calisma Ruhsatlanna Iliskin Yonetmeligin Canh miizik yaymi bashkh 38. maddesi
"Madde 38- Lokantalara, ickili yerlere ve meskfm mahal dismda bulunan cay bahcelerine, halkm huzur ve siikilnu ile
kamu istirahati apsmdan sakmca bulunmamasl kaydlyla yapllacak ol9iim ve kontrolii miiteakip, yetkili idarelerin en iist
amiri veya gorevlendirecegi ki~inin karanyla canh miizik izni verilir. Canh miizik izni ruhsata i~lenmez. Ancak
gorevliler sordugu zaman gosterilebilecek ~ekilde i~yerinde bulundurulur ..." hiikmii bulunmaktadlr.

5259 sayIlI Kanunla degi~ik 2559 saYlh Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6.maddesi Madde 6 _
(Miilga: 13/111986 - 3257113 md.; Yeniden diizenleme: 24/1112004-525911 md.)

Umuma a9lk istirahat ve eglence yerlerinden;
a) Faaliyetten ge9ici olarak men edildigi halde siiresinden once a9Ilan,
b) A9lk ve kapah bulunacagl saatlere uymayan,
c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadlgl tespit edilen,
d) Mevzuat hiikiimlerine aykm olarak i~letilen,

i~ yerlerinin i~letmecilerine be~yiizmilyon Tiirk Lirasl ile birmilyar Tiirk Lirasl arasmda idari para
cezasl verilir.

Bu maddede ongoriilen idari para cezalan, belediye slmrlan i9inde belediye enciimeni, belediye slmrlan
dl~mda il daimi enciimeni tarafmdan verilir. Verilen idari para cezalanna dair kararlar ilgililere 7201 saYlh Tebligat
Kanunu hiikiimlerine gore teblig edilir. Bu cezalara kar~l teblig tarihinden itibaren en ge9 yedi giin i9inde yetkili idare
mahkemesine itiraz edilebilir. itiraz, idarece verilen cezanm yerine getirilmesini durdurmaz. itiraz iizerine verilen karar
kesindir. itiraz, zaruret goriilmeyen haBerde evrak iizerinde inceleme yapllarak en klsa siirede sonu91andtnhr. idari para
cezalan 6183 saYlh Amme Alacaklarmm Tahsil Usulii Hakkmda Kanun hiikiimlerine gore tahsil olunur.

5326 saYlh Kabahatler Kanununun 17. maddesinin 7. flkrasl "idari para cezalan her takvim Ylh
ba~mdan gegerli olmak iizere 0 yll i9in 4.1.1961 tarihli ve 213 saYlh Vergi Usul Kanununun miikerrer 298 inci maddesi
hiikiimleri uyarmca tespit ve ilan edilen yeniden degerleme oranmda artmlarak uygulamr. Bu suretle idari para
cezasmm hesabmda bir Tiirk Lirasmm kiisuru dikkate almmaz." hiikmii kapsammda 27/11/2021 tarih ve 31672 saYlh
Resmi Gazetede 2021 YIlt igerisinde Maliye Bakanhgmca yaYlmlanan 533 slra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi
geregince %36,20 yeniden degerleme oram yanSltIldlgmda kanunun (d) flkrasmda yer alan meblaglar 3.318,00 TL ile
6.668,00 TL olarak tespit edilmi~tir.

5326 saYlh Kabahatler Kanunu ve bu kanuna istinaden Maliye Bakanhgmca yaYlmlanan
442 seri No'lu Tahsilat Genel Tebliginin 3. maddesi hiikiimleri geregince;

a)Kimlik ve Adresi: Emine AKGONES (T.C.66820275714) KlzIlelma Koyii Merkez Mahalle No:79
MerkezIBartm

b)Kabahat Fiili : Yonetmeligin 38. maddesi hiikiimlerine aykmhk (mevzuat hiikiimlerine aykm olarak
i~letilen)
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T.e.
HARTIN n. (}ZEL iDARESi

YAZI i~LERi MUDURLUCU tr, ENCUMENi

K Tarihi Sayisi Eki
AKararm Ozeti R
A

18.01.2022 25R
25 SAYILI KARARIN DEVAMI

GE
EV 13.01.2022 16073LR
EA
NK Dairesi: iIOzel Idaresi

KARAR:
c)Deliller: nMerkez Jandarma Komutanhgmm 10101/2022 tarih ve 18 sayih yazisi ve eki tutanak
d)Karar tarihi, Karan veren Kamu Gorevlileri: nEncumeni
e)Fiilin islendigi yer ve zaman: Anonu Koyu Mugada Sahili No:14 MerkezIBARTIN 31112/2021

gunu saat: 23.50
f)Odeme Siiresi : Karann Teblig tarihinden itibaren 1 (Bir) Ay
g)Odeme Yeri : Bartm n Ozel ldaresi
h)Kanun Yolu : Itiraz
I)Mercii ve suresi : Zonguldak Idare Mahkemesi, teblig tarihinden itibaren 7 gun
ijlndirimli Odeme Hakki: Idari para cezasmm verildigi anda veya kanun yoluna basvurmadan once

tamammm 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 YII
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 Sayih Kanunun 17/3
Maddesi)

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

Soz konusu Ilimiz Merkez Ilcesi Anonu Koyu Mugada sahil kesimi No:14 adresinde ruhsat
sahipligini 66820275714 T.C. Kimlik Nolu Emine AKGUNES'in yapmis oldugu (ickili lokanta) isyerinin,
31/12/2021 tarihinde kolluk kuvvetleri tarafmdan yapilan kontrolunde; COViD-19 tedbirleri ve Isyeri
Acma ve Cahsma Ruhsatlanna ili~kin Yonetmeligin 38. maddesi kapsammda izinsiz canh muzik yapildigi
icin 5259 sayih Kanunla degisik 2559 sayih Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesi hukrnu
geregi 3.500,00 TL. idari para cezasi verilmesi nEncUmenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i9in Karar orneginin il Ozel idaresi Ruhsat ve Denetim MiidiirIUgUne gonderilmesi
18.01.2022 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.\A~~rlllr~·

Genel Sekreter V.
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