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Dairesi : it Ozel IdaresiNK

Kararm Ozeti:
llirniz Merkez llcesi Terkehaliller Koyli Kuyu Mevkii No: 1

adresinde ruhsat sahipligini 52927738306 T.e Kimlik No'lu Mehmet Halit
AKGON' lin yapmis oldugu umuma acik istirahat ve eglence yeri faaliyet
konulu (ickili lokanta) isyerinin, 14/10/2021 tarihinde kolluk kuvvetleri t---+----+---+-----i
tarafmdan yapilan kontrolilnde; saat: 03.10 itibari ile acik oldugu icin 5259
sayih Kanunla degisik 2559 sayih Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6.
maddesi ve bu maddede belirtilen "aym fiillerin bir yil icinde tekran halinde
en son uygulanan para cezasi bir kat artmlarak uygulanir." hukmu geregi
5.000,00 TL. idari para cezasi verilmesi uygundur.

KARAR :
Ilimiz Merkez Ilcesi Terkehaliller Koyu Kuyu Mevkii No: 1 adresinde ruhsat sahipligini

52927738306 T.e Kimlik No'lu Mehmet Halit AKGUN' iin yapmis oldugu umuma acik istirahat ve eglence
yeri faaliyet konulu (ickili lokanta) isyerinin, 14110/2021 tarihinde kolluk kuvvetleri tarafindan yapilan
kontroliinde; saat: 03.10 itibari ile acik oldugu icin Idari para cezasi verilmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim
Mudurlugunun 18.11.2021 tarih ve 13615 sayih yazisi ve ekleri okunup ineelendi.

ilimiz Merkez llcesi Terkehaliller Koytt Kuyu Mevkii No: 1 adresinde ruhsat sahipligini
52927738306 T.e Kimlik No'lu Mehmet Halit AKGUN' iin yaprms oldugu umuma acik istirahat ve eglence
yeri faaliyet konulu (ickili lokanta) isyerinin, 14/10/2021 tarihinde kolluk kuvvetleri tarafindan yapilan
kontroliinde; saat: 03.10 itibari ile acik oldugu ile ilgili diizenlenen tutanak, ilgi sayih yazi ile gonderilmistir.

lsyeri Acma ve Cahsrna Ruhsatlanna Iliskin Yonetmeligin a9IlI~ ve kaparus saatleri bashkh 33
uncu maddesi "Madde 33- Umuma acik istirahat ve eglence yerlerinin aylh~ ve kaparns saatleri belediye
smirlan icinde belediye eneiimeni, bu yerler dismda il encumeni tarafindan tespit edilir ..." hiikmii geregi; n
Encumeninin 14.12.2020 tarih ve 407 sayih karan ile 2021 YIlI a9IlI~ ve kapams saatleri belirlenmistir.

5259 sayih Kanunla degisik 2559 sayih Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6.maddesi
"Madde 6 - (Miilga: 13/111986 - 3257/13 md.; Yeniden dlizenleme: 24/1112004-5259/1 md.)

Umuma a9lk istirahat ve eglenee yerlerinden;
a) Faaliyetten ge9ici olarak men edildigi halde sliresinden once a9Ilan,
b) A9lk ve kapah bulunaeagl saatlere uymayan,
c) Bu Kanunun 12 nei maddesinde belirtilen yasaklara uymadlgl tespit edilen,
d) Mevzuat hiiklimlerine aykm olarak i~letilen,

i~ yerlerinin i~letmeeilerine be~yiizmilyon Tiirk Lirasl ile birmilyar Tiirk Lirasl arasmda idari
para eezaSI verilir.

Bu maddede ongoriilen idari para eezalarl, belediye smlrlan i9inde belediye eneiimeni,
belediye smularl dl~mda il daimi enciimeni tarafmdan verilir. Verilen idari para eezalanna dair kararlar
ilgililere 7201 sayIlI Tebligat Kanunu hiikiimlerine gore teblig edilir. Bu eezalara kar~l teblig tarihinden
itibaren en ge9 yedi giin i9inde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. itiraz, idareee verilen eezanm
yerine getirilmesini durdurmaz. itiraz iizerine verilen karar kesindir. itiraz, zaruret goriilmeyen hallerde evrak
iizerinde ineeleme yapIlarak en klsa siirede sonu9landmhr. idari para eezalarl 6183 saYlh Amme
Alaeaklanmn Tahsil Usulii Hakkmda Kanun hiikiimlerine gore tahsil olunur.

Bu maddede belirtilen aym fiillerin bir yIl iyinde tekran halinde, en son uygulanan para
eezaSI bir kat artmlarak uygulanu." hiikmii geregi, 2021 Ylh igerisinde i~yerine yonetmeligin 33 iineii
maddesine aykmhgma istinaden iI Eneiimeninin 26.10.2021 tarih ve 322 saYlh kararl ile 2.500,00 TL idari
para eezaSI verilmi~tir. Aym fiilin tekrarmdan dolaYI i~letmeye verileeek olan idari para eezasmm, bir kat
artmlarak uygulanmasl gerekmektedir.

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

a)Kimlik ve Adresi: Mehmet Halit AKGUN Terkehaliller Koyii Kuyu Mevkii No:l MerkezIBARTIN
b)Kabahat Fiili : Kapanl~ saatine riayet etmeme (mevzuat hiikiimlerine aykm olarak i~letilen)
e)Deliller: il Merkez Jandarma Komutanhgmm 17/10/2021 tarih ve 2481 saYlh yazlSI ve eki tutanak
d)Karar tarihi, Karan veren Kamu Gorevlileri: il Enciimeni

LLL
Adres: KemerkopruMah. 2No'lu <;: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.
HARTIN iL OZEL iDARESi

yAZI i~LERi MUDURLUCU iLENCDMENi

KARAR:
e)Fiilin islendigi yer ve zaman: Terkehaliller Koyu Kuyu Mevkii No:1 MerkeziBARTIN 14/1012021

gtlnu saat: 03.10
t)Odeme Suresi : Karann Teblig tarihinden itibaren 1 (Bir) Ay
g)Odeme Yeri : Bartm n Ozel Idaresi
h)Kanun Yolu : itiraz
l)Mercii ve suresi : Zonguldak ldare Mahkemesi, teblig tarihinden itibaren 7 gun
ijlndirimli Odeme Hakki: idari para cezasmm verildigi anda veya kanun yoluna basvurmadan once

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

j)Taksitlendirme Talep Etme Hakki: Kanuni odeme suresi icinde talep edildiginde, kisinin ekonomik
durumunun musait olmamasi halinde idari para cezasmm, ilk taksitinin pesin odenmesi kosuluyla, bir yil
icinde ve dort esit taksit halinde odenrnesine 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 Alacaklanmn Tahsil
Usulu Hakkmda Kanun hukumlerine gore tahsil edilecek olup;

Soz konusu Ilimiz Merkez llcesi Terkehaliller Koytl Kuyu Mevkii No:1 adresinde ruhsat
sahipligini 52927738306 T.e Kimlik No'lu Mehmet Halit AKGUN' tin yapmis oldugu umuma acik
istirahat ve eglence yeri faaliyet konulu (ickili lokanta) isyerinin, 14/10/2021 tarihinde kolluk kuvvetleri
tarafmdan yapilan kontrolunde; saat: 03.10 itibari ile acik oldugu icin 5259 sayih Kanunla degisik 2559
sayih Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesi ve bu maddede belirtilen "aym fiillerin bir yil
icinde tekran halinde en son uygulanan para cezasi bir kat artmlarak uygularur." hukmu geregi 5.000,00
TL. idari para cezasi verilmesi il Enctimenimizce uygun gorulmustur.

Geregi icin Karar orneginin iI Ozel Idaresi Ruhsat ve Denetim Mudurhlgune gonderilmesi
23.11.2021 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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Adres:KemerkopruMoo. 2No'lu CevreYolu 74100BARTIN
Tel: 0 (378)2285023 - 27 - Fax:(378)2276638
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.lr
Mail adresi:: encumen@bartinozelidare.gov.lr
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BARTIN iL l)ZEL iDARESi
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Kararm Ozeti
K Tarihi SaYlSI Eki
A
R
A 23.11.2021 356
R

G E
EV 19.11.2021 13699LR
EA

Dairesi: nOzel ldaresiNK

Ilimiz Merkez Ilceye bagh Yesilyurt koytl sirurlan
icerisinde bulunan, mulkiyeti Recep TOPAL' a ait olan, tapudal-_+- f--__ f--__ _,
F28b02d4d pafta 106 ada 30 parsel nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazi
uygundur.

KARAR
IIimiz Merkez Ilceye bagh Yesilyurt koyu simrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Recep

TOPAL' a ait olan, tapuda F28b02d4d pafta 106 ada 30 parsel nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazmm
yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 19.11.2021 tarih ve 13699
sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

Il Ozel Idaresi lmar ve Kentsel lyilestirme Mudur V. Beltan KOSEOGLU ve Harita
Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez Ilceye bagh Yesilyurt koyu smirlan icerisinde
bulunan, mulkiyeti Recep TOPAL' a ait olan, tapuda F28b02d4d pafta 106 ada 30 parsel nolu tasmmazm
5 (bes) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Ercan USTAOGLU tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda
yapilan incelemeler neticesinde:

I-F28b02d4d pafta 106 ada 30 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 7597,04 m2 ve
mulkiyetinin Recep TOPAL' a ait oldugu,

2- Soz konusu F28b02d4d pafta 106 ada 30 parsel nolu tasmmazin koy yerlesik alam
icerisinde kaldigi tespit edilmistir.

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

Bahse konu ilimiz Merkez Ilceye bagh Yesilyurt koyu suurlan icerisinde bulunan,
mulkiyeti Recep TOPAL' a ait olan, tapuda F28b02d4d pafta 106 ada 30 parsel nolu tasmmazm
02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz Alanlar Imar
Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan Simrlan Dismda plarn bulunmayan Koy ve Mezralarm
Yerle~ik Alanmda Uygulanacak Esaslar" ba~hkh be~inci bolumiiniin 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 yapilamaz " hUkmu geregince 5 (be~) klsma ifrazl il Enciimenimizce uygun
gOrUlmu~tfu.

Geregi iyin il Encumeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mudiirliigiine
gonderilmesine 23.11.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.

DYE
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Adres: Kemerkopru Mah. 2No'lu <;evre Yolu 74100 BARTl
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: encumen@bartinozelidare.gov.tr
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Kararm Ozeti

23.11.2021 357

K
A
R

Ilimiz Merkez llceye bagh Tabanozu koyu suurlan A
icerisinde bulunan, mulkiyeti Ahmet SARIBAS' a ait olan, tapuda I--R-+-__ ---f __ --+__ ---t
E28c18b3b pafta 111 ada 2 parsel nolu tasinrnazm 4 (dort) kisma ifrazi ~ ~
uygundur. L R

E A t-------'-----''------t
N K Dairesi: ilOzel ldaresi

Tarihi Saytsr Eki

19.11.2021 13700

KARAR
Ilimiz Merkez Ilceye bagh Tabanozu koyu smirlan icerisinde bulunan, mulkiyeti

Ahmet SARIBAS' a ait olan, tapuda E28c18b3b pafta 111 ada 2 parsel nolu tasmmazm 4 (dort) kisma
ifrazmm yapilmasi hakkmdaki n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 19.11.2021 tarih
ve 13700 sayili yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. Beltan KOSEOGLU ve Harita
Teknikeri Fatma AKBIYIK tarafindan, Ilimiz Merkez Ilceye bagh Tabanozu koyu suurlan icerisinde
bulunan, miilkiyeti Ahmet SARIBAS' a ait olan, tapuda E28c18b3b pafta 111 ada 2 parsel nolu
tasmmazm 4 (dort) kisrna ifrazi icin Harita Muhendisi Ercan USTAOGLU tarafindan hazirlanan ifraz
dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1-E28c18b3b pafta 111 ada 2 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 8460,22 m2 ve
miilkiyetininAhmet SARIBAS' a ait oldugu,

2- Soz konusu E28c18b3b pafta 111 ada 2 parsel nolu tasmmazm koy yerlesik alam
icerisinde kaldigi tespit edilmistir.

Bahse konu tasmmazin 4 (dort) kisma ifraz yapilmasiru talep etmis olup, talep edilen
islern hakkindaki Teknik Rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu Ilimiz Merkez Ilceye bagh Tabanozu koyu smirlan icerisinde bulunan,
miilkiyeti Ahmet SARIBAS' a ait olan, tapuda E28c18b3b pafta 111 ada 2 parsel nolu tasmmazm
02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Planslz Alanlar imar
Yonetmeligi'nin "Belediye ve Miicavir Alan Smularl Dl~mda planl bulunmayan Koy ve Mezralann
Yerle~ikAlanmda 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 ~arttlr. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;lkmaz 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 yapilamaz " hiikmii geregince 4 (dort) klsma ifrazl il Enciimenimizce uygun
goriilmii~tiir.

Geregi ic;in il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme MildiirlUgiine
gonderilmesine 23.11.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.
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Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagh Kanatli Koyii simrlan
icerisinde bulunan mulkiyeti Kanath Koy Tuzel Kisiligi'ne ait tapuda 121
ada 8 parsel no' da kayrtli tasmmaz tlzerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'nm t--;------t----t---t
kullammmda olan eski ilkokul binasmm metruk olmasi ve yikilma
tehlikesinin bulunmasi nedeniyle 39. madde uyarmca is ve islemlerinin
yapilmasi uygun gorulmustur.

KARAR:
Ilimiz Kurucasile Ilcesine bagli Kanath Koyu simrlan icerisinde bulunan, mulkiyeti Kanath

Koy Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 121ada 8 parsel noda kayith tasmmaz uzerindeki Milli Egitim Bakanhgi 'nm
kullammmda olan eski ilkokul binasmm metruk olmasi ve yikilma tehlikesinin bulunmasi ile ilgili ll Ozel
ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 22.11.2021 tarih ve 13746 sayih yazisi ve ek'leri okunup
incelendi:

Ilimiz Kurucasile llcesine bagh Kanath Koytl simrlan icerisinde bulunan mulkiyeti
Kanath Koy Tuzel Kisiligi 'ne ait tapuda 121 ada 8 parsel noda kayith tasmmaz tlzerindeki Milli Egitim
Bakanhgr 'mn kullanimmda olan eski ilkokul binasmm metruk durumda oldugu ve tehlike arz ettigi
bildirilmektedir.

3194 Sayih Imar Kanununun Yikrlacak Derecede Tehlikeli Yapilar baslikh 39. maddesi
«Genel guvenlik ve asayis bakimmdan 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 dayali nttfus kayit sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi iyin
belediyeveya valilikyeuy gun iyinde tebligat yaplhr. YapI sahibine bu ~ekildetebligat yapIlamamaslha.linde
bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasmda 30 gun sure ile ilan edilir ve tebligat varakasI teblig
yerine kaim olmak uzere tehlikeli yapIya aSlhr ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabItla tespit edilir. Malik
dI~mda binada ikamet amaclyla oturanlara da aynca tahliye iyin tebligat yaplhr. Tebligah veya ilanI
muteakip 30 gunu geymemek uzere ilgili idarece belirlenen sure iyinde yapI sahibi tarafmdan tehlikeli
durumun ortadan kaldmlmamasl halinde, tehlikenin giderilmesi veya YIkimi~leri belediye veya valilikye
yaplhr ve masrafI% 20 fazlasl ile yapl sahibinden tahsil edilir. Alakalmm fakruhali tevsik olunursa masraf
belediye veya valilikye biityesinden kar~Ilanlf. Tehlike durumu 0 yapI ve civannm bo~altIlmasml icap
ettiriyorsa mahkeme kararma lUzum kalmakslzm zabIta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hukumleri
geregince bahse konu yapl can ve mal guvenligi aylSlndantehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarmca
i~lemyapIlmasIiIEncumenimizce uygun gOrUlmu~tUr.

Geregi iyin Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme MudfulUgune gonderilmesine
23.11.2021 tarihinde mevcudun Oy Birligi ile Karar verildi.
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Kararm Ozeti:

Ilimiz Amasra llcesi Gomu Koyu simrlan icerisinde
bulunan tapuda 146 ada, 18 parsel no'da kayitli 266,60 m2 yuzolcumlu
tasmmaz uzerine Idris Emre SAFLI tarafmdan Konut amach insaatm
yapilmasi uygun gorulmtistur.

K Tarihi Sayrsi Eki
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KARAR:
Ilimiz Amasra iI<;esiGornu Koyu simrlan icerisinde bulunan, tapuda 146 ada, 18 parsel

no'da kayith 266,60 m2 yuzolcumlu tasmmaz uzerine Idris Emre SAFLI tarafindan Konut amach
insaatm yapilmasi hakkindaki n Ozel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mtldtlrlugtmtm23.11.2021
tarih ve 13790sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz Amasra il<;esiGornu Koyu simrlan icerisinde bulunan tapuda 146 ada, 18 parsel
no'da kayith 266,60 m2 yuzolcumlt; tasmmaz iizerine Idris Emre SAFLI tarafmdan Konut amach insaat
yapma talebinde bulunulmustur,

Yapilan inceleme neticesinde, parselin yuzolcumunun 266,60 m2 oldugu gorulmustur.
3194 Sayih Imar Kanununa dayamlarak cikartilan Plansiz Alanlar Imar Yonetmeliginin 5. Bolum, 49.
Maddesi "Parsel biiyiikliiklerihakkmdaki hukumlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikce yapi
ve ilave yapi yapilmasina izin verilemez." , Baymdirhk ve Iskan Bakanhgi'nm 2008/4 tarihli genelgesinin
5. maddesi de "Plansiz Alanlar Irnar Yonetmeliginin 45. maddesinde, koy ve mezralann yerlesik
alanlannda ve civannda yapilacak ifraz islemleri ile olusturulacak biiyiikliikleri belirlenmistir. Ancak,
eskiden olusmus ve herhangi bir ifraz islemine tabi olmanus parseller ile arulan Yonetmelikte degisiklik
yapan 02.09.1999 tarih ve 23804 sayih Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige giren Yonetmelik
oncesinde yiiriirliikte bulunan 43.madde hiikiimlerine uygun olarak olu~turulmu~ ve yonetmeligin 49.
maddesi hiikiimlerinin uygulanmasma imkan bulunmayan, koy yerle~ik alanl i<;indeki300 m21 den kii<;iik
parsellerde, parselin ~ekli ve konumu gibi ozelliklerde dikkate ahnmak ve iizerinde yapl yapmaya miisait
olup olmadlgl il Enciimenince degerlendirilmek suretiyle yapl izni verilmesi uygun gOriilmektedir.Soz
konusu alanlarm Cevre Diizeni Planl kapsammda kalmasl halinde plan kararlarma uygunluk saglanmasl
gerekmektedir." hiikiimleri geregince talep edilen ta~lnmaza Konut ama<;h in~aatm yapIlmasl il
Enciimenimizceuygun goriilmii~tiir.

Geregi i<;inKarar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine
23.11.2021 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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