
T.c. Encfunen Tarihi : 24/0112023
BARTIN iL OZEL iDARESi 4. GUNDEM Encfunen saati : 14:00

Yazi lsleri Miidiirliigii Evrak Miktan 5 Adet

Srra EVRAKIN
KARAREVRAKIN GELDiGi YER EVRAKIN 6ZETi SONUC;:No:

TARIni NO'SU
SAYISI

n,6ZEL iOARESi
Ilimiz Amasra ilcesine bagh Tarlaagzi koyu suurlan icerisinde bulunan mulkiyeti Yasar UZUNAY ve mustereklerine ail olan tapudaI (Imar ve Kentsel iyile~tirme 23.01.2023 31240 IS Teknik rapor dogrultusunda ifrazi uygundur.

Mud.) E2Sc02clc pafta 114 ada 3 parsel nolu tasmmazm 2 (iki) kisma ifrazmm gorusulmesi,

n,6ZEL iOARESi
Ilimiz Merkez ilceye bagh Camhk koyu stmrlan icerisinde bulunan miilkiyeti Gokhan GUN'e ait olan tapuda E28c25alb pafta 104 ada I parsel2 (Imar ve Kentsel Iyilestirme 23.01.2023 31241 19 Teknik rapor dogrultusunda ifrazi uygundur.

Mud.) nolu tasmmazm 5 (bes) kisrna ifrazuun gorusulmesi.

u,6ZEL iOARESi
llimiz Merkez ilceye bash Yegenli k6yii smirlan icerisinde bulunan rnulkiyeti Basri SARGIN ve Hasan SARGIN'a ait olan tapuda E2Sc23d2c3 (Imar ve Kentsel iyile~tirme 2301.2023 31242 20 Teknik rapor dogrultusunda tevhid ve ifrazi uygundur.

Mud.) pafta 110 ada 16, 17, IS parsellerde kayith tasmmazlann levhid edilerek 5 (bes) kisma ifrazmm gorusulmesi.

u, 6ZEL iOARESi llimiz Merkez ilceye bash Eskihamidiye k6yii suurlan icerisinde bulunan Maliye Hazinesi'ne kayrth rasmmaz iizerine Ahmet AK(A tarafindan
85.S03,21 TL. idari para cezast verilmesi ve en cok bir ay icinde4 (Imar ve Kentsel iyile~tirme 23.01.2023 31257 yapilan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm insaanna Idari para cezast verilmesi ve en cok bir ay icinde ruhsatlandmlmamasi halinde 21
ruhsatlandmlmamasi halinde yikirru uygundur.Mud,) ytklmtmn g6rii~iilmesi.

iL 6ZEL iOARESi iIimiz Merkez il~eye bagh Kurtkoy koyii Slnorlan i~erisinde bulunan Maliye Hazinesi'ne kay.th ta~mmaz iizerine Mehmet OZTURK tarafmdan
143.142,26 TL. idari para cezas. verilmesi ve en ~ok bir ay5 (Imar ve Kentsellyile~tirme 23.01.2023 31258 yapllan izinsiz ve mevzuat hiiktimlerine aykm in~aattna idari para cezaSI verilmesi ve en yok bir ay i9inde ruhsatlandmlmamasl halinde 22
i~inde ruhsallandmlmamas. halinde y.k.m. uygundur.Mud.) Ylklffilmng6rii~iilmesi.
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T.C.
BARTIN n.6ZEL iDARESi
YAZI iSLERi MUDURLU(;U

iLENCUMENi

Gelen Evrak Tarihi :23.01.2023
Gelen Evrak Sayrsi :31240
Karar Tarihi :24.01.2023
Karar Sayisi :18

Kararm Ozeti: Ilimiz Amasra ilcesine bagh Tarlaagzi koyll smirlan icerisinde bulunan mulkiyeti Yasar UZUNAY
ve mustereklerine ait olan tapuda E28c02clc pafta 114ada 3 parseI nolu tasmrnazm 2 (iki) kisma ifrazi uygundur.

KARAR

n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 23.01.2023 tarihli ve 31240 sayih yazisi
ve Ek'leri okunup incelendi.

nOzel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. Ilker SARlKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Amasra ilcesine bagli Tarlaagzi koyu suurlan icerisinde bulunan mulkiyeti
Yasar UZUNA Y ve mustereklerine ait olan tapuda E28c02clc pafta 114 ada 3 parsel nolu tasmmazm 2
(iki) kisma ifrazi icin Harita Muhendisi Huseyin U<;KUN tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan
incelemeler neticesinde:

1- E28c02clc pafta 114 ada 3 parsel nolu tasmmazin yuzolcumunun 1207,59 m2 ve mulkiyetinin
Yasar UZUNA Y ve mustereklerine ait oldugu,

2- Soz konusu E28c02c 1c pafta 114 ada 3 parsel nolu tasmmazin koy yerlesik alam icerisinde
kaldigi tespit edilmistir.

Tasmmazin 2 (iki) kisma ifrazmm yapilmasi talep edilmis olup ifraz ile ilgili nOzel Idaresi Imar
ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugu'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 Amasra ilcesine bagh Tarlaagzi koyu simrlan icerisinde bulunan mulkiyeti
Yasar UZUNA Y ve mustereklerine ait olan tapuda E28c02clc pafta 114 ada 3 parsel nolu tasmmazm
02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz Alanlar lmar
Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan Snurlan Dismda plam bulunmayan Koy ve Mezralann
Yerle~ik Alanmda Uygulanacak EsasIar" ba~hkh be~inci bolUmuniin 44.maddesinde " ifraz suretiyIe
elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasmda bulunan ve kamu eline ge<;mi~bir yoia
cephesinin bulunmasl ~arttu. Parselden terk sureti ile yol olu~turulamaz. <;lkmaz sokaklara cephesi olan
parseller ifraz edilemez. ifraz suretiyle <;lkmaz sokak oIu~turuiamaz " 45. maddesinde "ifraz
i~lemierinde parse Igeni~likieri 15.00 m'den parsel derinlikleri 20,00 m den az olamaz, ifraz suretiyle
elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapIlamaz " hiikmii geregince 2 (iki) klsma ifrazl teknik rapor
dogrultusunda il Enciimenimizce uygun gorUlmii~tiir.

Geregi i<;in il Encumeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme MiidurlUgiine
gonderilmesine 24.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar veriidi.
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Adres: KemerkOpruMah. 2No'lu Cevr Yolu 74100 SARTIN
Tel: 0 (378) 2285023 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr
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T.C.
BARTIN n.6ZEL iDARESi
YAZI iSLERi MUDURLU(;U

iLENCUMENi

Gelen Evrak Tarihi
Gelen Evrak SayISI
Karar Tarihi
Karar Sayisr

:23.01.2023
:31241
:24.01.2023
:19

Kararm Ozeti: Ilimiz Merkez ilceye bagh Carnhk koyu smrrlan icerisinde bulunan miilkiyeti Gokhan GUN'e ait
olan tapuda E28c25alb pafta 104 ada 1 parsel nolu tasmrnazm 5 (bes) ktsrna ifrazi uygundur.

KARAR

nOzel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 23.01.2023 tarihli ve 31241 sayih yazisi
ve Ek'leri okunup incelendi.

nOzel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. ilker SARIKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafmdan, Ilimiz Merkez ilceye bagh Camlik koyu smirlan icerisinde bulunan mulkiyeti
Gokhan GUN'e ait olan tapuda E28c25alb pafta 104 ada 1 parsel nolu tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazi
icin Harita Muhendisi Huseyin U<;KUN tarafmdan hazirlanan ifraz dosyasmda yapilan incelemeler
neticesinde:

1- E28c25alb pafta 104 ada 1 parsel nolu tasinmazm vuzolcumunun 3793,68 m2 ve mulkiyetinin
Gokhan GUN' e ait oldugu,

2- Soz konusu E28c25al b pafta 104 ada 1 parsel nolu tasmmazin koy yerlesik alam icerisinde
kaldigi tespit edilmistir.

Tasmmazm 5 (bes) kisma ifrazmm yapilmasi talep edilmis olup ifraz ile ilgili il Ozel Idaresi Imar
ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugu'nun teknik elemanlan tarafindan ifraz isleminin yapilmasinda sakinca
olmadigi, yasal mevzuata uygun oldugu belirlenmis ve tanzim edilen teknik rapor Ek'te sunulmustur.

Bahse konu Ilimiz Merkez ilceye bagh Camlik kdyu smirlan icerisinde bulunan mulkiyeti Gokhan
GUN' e ait olan tapuda E28c25al b pafta 104 ada 1 parsel nolu tasmmazm 02.11.1985 tarih ve 18916
sayih Resmi Gazetede yayirnlanarak yururluge giren Plansiz Alanlar Imar Yonetmeligi'nin "Belediye
ve Mucavir Alan Simrlan Disinda plam bulunmayan Koy ve Mezralarm 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 geymi~ bir yola cephesinin bulunmasl ~arttIr.
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
yaptlamaz " htikmti geregince 5 (be;;) klsma ifrazl teknik rapor dogrultusunda il Enctimenimizce uygun
gortilmti~ttir.

Geregi iyin il Enctimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mtidtirltigtine
gonderilmesine 24.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.,
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Adres: Kemerk6pru Mah. 2No'lu <;:evre olu 74100 SARTIN
Tel: 0 (378) 2285023 - 27 - Fax: (378)2276638
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov,tr
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T.C.
BARTIN n.QZEL iDARESi
yAZI i~LERi MUDURLU(;U

iLENCUMENi

Gelen Evrak Tarihi
Gelen Evrak Sayisr
Karar Tarihi
Karar Sayisr

:23.01.2023
:31242
:24.01.2023
:20

Kararm Ozeti: Ilimiz Merkez ilceye bagh Yegenli koyu smirlan icerisinde bulunan miilkiyeti Basri SARGIN ve
Hasan SARGIN'a ait olan tapudaE28c23d2c pafta 110ada 16, 17, 18parsellerde kayrtli tasmmazlann tevhid edilerek
5 (bes) kisma ifrazi uygundur.

KARAR

nOzel idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 23.01.2023 tarihli ve 31242 sayih yazisi
ve Ek'leri okunup incelendi.

Il Ozel Idaresi imar ve Kentsel Iyilestirme Mudur V. Ilker SARlKA YA ve Harita Teknikeri Fatma
AKBIYIK tarafindan, ilimiz Merkez ilceye bagh Yegenli koyu suurlan icerisinde bulunan mulkiyeti
Basri SARGIN ve Hasan SARGIN' a ait olan tapuda E28c23d2c pafta 110 ada 16, 17, 18 parsellerde
kayrth tasmmazlann tevhid edilerek 5 (bes) kisrna ifrazi icin Harita Muhendisi Talha <;::ALISKAN
tarafindan hazirlanan tevhid-ifraz dosyasmda yapilan incelemeler neticesinde:

1- 110 ada 16 parsel nolu tasmmazm yuzolcumnnun 12719,63 m-, 110 ada 17 parsel nolu tasmmazm
yuzolcumunun 692,04 m", 110 ada 18 parsel nolu tasmmazm yuzolcumunun 475,71 m2 ve
mulkiyetlerinin Basri SARGIN ve Hasan SARGIN' a ait oldugu;

2- S5z konusu E28c23d2c pafta 110 ada 16, 17, 18 parsel nolu tasmmazlanntevhid-ifrazi sonucunda
olusan a, b, c, d kisimlanmn koy yerlesik alaru icerisinde, e ile gosterilen kismm koy yerlesik alam
disinda 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 buyukluk sarti aranmaz" hukmu geregince uygun oldugu,

e parselinin yerlesik alan smm esas ahnarak ifraz edildigi, koy yerlesik alanm gectigi cizgi parselin
ayirma hatti olarak kabul edildigi, bu hattm k5y yerle~ik alan smm i9inde kalan ayn bir parsel, dl~mda
kalan ise ayn bir parsel olarak te~ekkiil ettigi g5riilmu~tUr.

Tevhid i~lemi sonucunda a parseli, ifrazda a, b, c, d ve e parselleri olu~tugu g5riilmu~tUr.

Ta~lnmazlann tevhid ve 5 (be~) kIsma ifrazmm yapllmasl talep edilmi~ olup tevhid ve ifraz ile ilgili
ilOzel idaresi imar ve Kentsel iyile~tirme MudurlUgu'nun teknik elemanlan tarafmdan tevhid ve 5 (be~)
kIsma i~leminin yapllmasmda sakmca olmadlgl, yasal mevzuata uygun oldugu belirlenmi~ ve tanzim
edilen Teknik Rapor Ek'te sunulmu~tur.

. 1 ~Adres: Kemerkopru Mah. 2No;lu (,:evre Yol~ 7 0 RTIN
Tel: 0 (378) 2285023 - 27 - Fax: (378)2276 8
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr



T.e.
BARTIN n,OZEL iDARESi
YAZI i~LERi MUDURL(J(;(J

iLENCUMENi

Bahse konu ilimiz Merkez ilceye bagh Yegenli koyu smirlan icerisinde bulunan miilkiyeti Basri
SARGIN ve Hasan SARGIN' a ait olan tapuda E28c23d2c pafta 110 ada 16, 17, 18 parsellerde kayith
tasmmazlann, 02.11.1985 tarih ve 18916 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren Plansiz
Alanlar imar Yonetmeligi'nin "Belediye ve Mucavir Alan Smirlan Dismda plam bulunmayan Koy ve
Mezralarm 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 sarttir. Parselden terk sureti ile yol olusturulamaz. Cikmaz sokaklara
cephesi olan parseller ifraz edilemez. lfraz 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 " hukmu ve 6495 Sayih Bazi Kanun ve Kanun
Hukmunde Karamamelerde Degisiklik Yapilmasma Dair Kanunla, 3194 Sayih Imar Kanununun
Bashgiyla birlikte degistirilen 27. maddesi "Koy yerlesik alam simrlan icerisinde 03.07.2005 tarihli ve
5403 Sayih Toprak Koruma ve Arazi Kullarumi Kanunu hukumleri uygulanmaz. Koy yerlesik alarn
simrlanmn parselleri bolmesi durumunda yerlesik alan smm 5403 sayih Kanun Hukumlerine tabi
olmaksizm ifraz hath olarak kabul edilir." hukrnu geregince tevhid edilerek 5 (bes) kisma ifrazi u
Enciimenimizce uygundur.

Geregi icin n Encumeni Karar orneginin imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugune
gonderilmesine 24.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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Genel Sekreter V.
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Adres: KemerkopruMah. 2No'lu Cevre Yolu 74100 SARTIN
Tel: 0 (378) 2285023 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr



T.e.
BARTIN n,OZEL iDARESi
YAZI i~LERi MUDURLUe('

iLENCUMENi

Gelen Evrak Tarihi
Gelen Evrak SaYISI
Karar Tarihi
Karar Sayisr

:23.01.2023
:31257
:24.01.2023
:21

Kararm Ozeti : llimiz Merkez ilceye bagli Eskihamidiye koyu simrlan icerisinde bulunan Maliye
Hazinesi'ne kayith tasmmaz uzerine Ahmet AK<;A tarafmdan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm 3194
sayih imar Kanununun 42. maddesi geregi 85.803,21 TL. idari para cezasi verilmesi ve 32. maddesi hukmu
geregince izinsiz insaatm en 90k bir ay icinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikirrn uygundur.

KARAR

nOzel ldaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 23.01.2023 tarihli ve 31257 sayih yazilan
ve Ek'leri okunup incelendi.

llimiz Merkez ilceye bagh Eskihamidiye koyu simrlan icerisinde bulunan Maliye Hazinesi'ne kayith
tasmmaz uzerine Ahmet AK<;A tarafmdan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm insaat
yapildigi idaremizce tespit edilmistir.

Mudurlugumuz teknik elemanlannca 18.01.2023 tarihinde yerinde yapilan incelemede; tek kath iki
adet yapmm toplamda [(7,00 m x 4,80 m) + (16,00 m x 8,40 m)] = 120,00 m2 alanmda ticari komur
depolama alam amach imar mevzuatma aykm yapi yapilrms olmasi nedeni ile, 3194 sayih imar Kanununun
32. ve 42. , 5302 sayih n Ozel Idaresi Kanununun 6/b ve 57. maddelerine istinaden yapi tatil tutanagi
duzenlenerek bir sureti insaat mahalline asilrrus ve bir sureti de Koy Muhtanna birakilrmstir.

idaremizce tespit edilen imar mevzuatma aykm yapi sahibine, 3194 Sayih 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 Teskilat ve Gorevleri
Hakkmda Kanun Hukmunde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun idari mueyyideler
bashkli 42. maddesinin (oo .Bu miktarlar her takvim yih basmdan gecerli olmak uzere 0 yil icin 4/1/1961
tarihli ve 213 sayih Vergi Usul Kanununun mukerrer 298 inci maddesi hukumleri uyannca tespit ve ilan
edilen yeniden degerlendirme oranmda bir Turk Lirasmm kusuru da dikkate almmak suretiyle artmlarak
uygulamr ... ) hukrnu geregince tespit ve ilan edilen yeniden degerlendirme oranmda hesaplandigmda
yazlmlz ekinde sunulan hesap cetvelinde belirtilen toplam 85.803,21 TL idari para cezaSl verilmesi ve
18.01.2023 tarihinde Yapl Tatil Tutanagl in~aat mahalline asIldlgmdan imar Kanununun 32. maddesi
htikmti geregince izinsiz in~aatm en 90k bir ay i9inde ruhsatlandmlmamasl halinde Ylklm karannm ahnmasl
gerekmektedir.

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

a) Kimlik ve Adresi: Ahmet AK<;A - Eskihamidiye koyti - Merkez IBARTIN
b) Kabahat Fiili: imar Mevzuatma Aykm Yapl Yapmak
c) Deliller: il Ozel idaresinin 23.01.2023 tarihli ve 31257 saYlh yazlsl ve Ek'i tutanak.
9) Karar Tarihi Kararl veren Kamu Gorevlileri : 24.01.2023 tarihli ve 21 saYlh Enctimen Karan
d) Fiilin i~lendigi yer: Eskihamidiye koyti - Merkez /BARTIN
e) Odeme stiresi: Karann teblig tarihinden itibaren 60 (altml~) gtin
f) Odeme yeri: ilOzel idaresi
g) Kanun yolu : itiraz
g) Merci ve stiresi: Zonguldak idare Mahkemesi, Teblig tarihinden itibaren 30 (otuz) gtin
h) indirim Uygulamasl: 5326 SaYlh Kabahatler Kanunu 17/6 maddesi " ..idari para cezasml kanun

yoluna ba~vurmadan once odeyen ki~iden bunun dortte ti9ti tahsil edilir. Pe~in odeme, ki~inin bu
karara kar~l kanun yoluna ba~vurma hakkml etkilemez." htikmti uygulamlacaktlr.

1) Taksitlendirme talep etme hakkl: anuni odeme stiresi i9inde talep edildiginde, ki~inin ekonomik
durumunun mtisait olmamasl hal' e idari para cezasmm ilk taksidinin pe~in odenmesi ko~uluyla, bir

Adres: Kemerkopru Mah. 2No'lu Cevre Yolu 74100 B
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr
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T.e.
BARTIN n, OZEL iDARESi
YAZI i$LERi MUDURLU(;U

iLENCUMENi

yil icinde ve dort esit taksit halinde odenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamamnda ve tam olarak
odenmemesi halinde idari para cezasmm kalan kismmin tamarm tahsil edilir. (5326 Sayili kanunun
17/3 maddesi)

i) Odeme yapilmamasi halinde uygulanacak mueyyideler: 6183 sayih amme alacaklanmn tahsili usulu
hakkmda kanun olarak belirlenmistir hukmu bulunmaktadir.

Soz konusu llimiz Merkez ilceye bagh Eskihamidiye koyu simrlan icerisinde bulunan Maliye
Hazinesi'ne kayith tasmmaz Iizerine Ahmet AK<;A tarafmdan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm 3194
sayih Imar Kanununun 42. maddesi geregi 85.803,21 TL. Idari Para Cezasi verilmesi ve 32. maddesi hukmu
geregince kayak insaatm en cok bir ay yasal sure icerisinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikilmasi, kanuni
odeme suresi icinde talep edildiginde kisinin ekonomik durumunun musait olmamasi halinde idari para
cezasmm ilk taksitinin pesin odenmesi kosuluyla bir yil icinde ve dort esit taksit halinde odenmesi n
Encumenimizce uygun gorulmustur.

Geregi icin n Enciimeni Karar orneginin n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugune
gonderilmesine 24.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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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: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr



T.e.
BARTIN n.OZEL iDARESi
yAZI i~LERi MUDURLU(;U

iLENCUMENi

Gelen Evrak Tarihi
Gelen Evrak SaYISI
Karar Tarihi
Karar Sayrsr

:23.01.2023
:31258
:24.01.2023
:22

Kararm Ozeti : ilimiz Merkez ilceye bagh Kurtkoy koyu simrlan icerisinde bulunan Maliye
Hazinesi'ne kayith tasmmaz uzerine Mehmet OZTURK tarafmdan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm
3194 sayih imar Kanununun 42. maddesi geregi 143.142,26 TL. idari para cezasi verilmesi ve 32. maddesi
hukmu geregince izinsiz insaatm en cok bir ay icinde ruhsatlandmlmamasi halinde yikum uygundur.

KARAR

n Ozel Idaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 23.01.2023 tarihli ve 31258 sayih yazilan
ve Ek'leri okunup incelendi.

Ilimiz Merkez ilceye bagh Kurtkoy koyu simrlan icerisinde bulunan Maliye Hazinesi'ne kayrth
tasmmaz uzerine Mehmet OZTURK tarafindan izinsiz ve mevzuat hukiimlerine aykm insaat
yapildigi ldaremizce tespit edilmistir.

Mudurlugumuz teknik elemanlannca 18.01.2023 tarihinde yerinde yapilan incelemede; [(14,35 m
x 13,00 m) + (1,35 m x 10,10 m)] = 200,19 m2 alamnda ticari amach 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 duzenlenerek bir sureti insaat mahalline asilnus ve bir sureti
de Koy Muhtanna birakilrrusur.

Idaremizce tespit edilen imar mevzuatina aykin yapi sahibine, 3194 Sayih 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 Bakanhgnun Teskilat ve Gorevleri
Hakkinda Kanun Hukmunde Karamamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun idari mueyyideler
bashkh 42. maddesinin ( ... Bu miktarlar her takvim yilt basindan gecerli olmak uzere 0 yil icin 4/1/1961
tarihli ve 213 sayih Vergi Usul Kanununun mukerrer 298 inci maddesi htiktimleri uyannca tespit ve ilan
edilen yeniden degerlendirme oranmda bir Ttirk Lirasmm ktisuru da dikkate ahnmak suretiyle artmlarak
uygulamr ... ) htikmti geregince tespit ve ilan edilen yeniden degerlendirme oranmda hesaplandlgmda
yazlmlz ekinde sunulan hesap cetvelinde belirtilen toplam 143.142,26 TL idari para cezaSl verilmesi ve
18.01.2023 tarihinde Yapl Tatil Tutanagl in~aat mahalline asIldlgmdan imar Kanununun 32. maddesi
htikmti geregince izinsiz in~aatm en <;okbir ay i<;inderuhsatlandmlmamasl halinde Ylklm karannm ahnmasl
gerekmektedir.

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

a) Kimlik ve Adresi: Mehmet OZTURK - Kurtkoy koyti - Merkez /BARTIN
b) Kabahat Fiili: imar Mevzuatma Aykm Yapl Yapmak
c) Deliller: il Ozel idaresinin 23.01.2023 tarihli ve 31258 sayIll yazlsl ve Ek'i tutanak.
<;) Karar Tarihi Karan veren Kamu Gorevlileri : 24.01.2023 tarihli ve 22 sayIll Enctimen Karan
d) Fiilin i~lendigi yer: Kurtkoy koyti - Merkez /BAR TIN

Adres: KemerkopruMah. 2No'lu Cevre Yolu 74 0
Tel: 0 (378) 2285023 - 27 - Fax: (378)2276 8
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi: yaziisleri@bartinozelidare.gov.tr

e) Odeme stiresi: Karann teblig tarihinden itibaren 60 (altml~) gtin
f) Odeme yeri: il Ozel idaresi
g) Kanun yolu : itiraz
g) Merci ve stiresi: Zonguldak idare Mahkemesi, Teblig tarihinden itibaren 30 (otuz) gtin
h) indirim Uygulamasl: 5326 SaYlh Kabahatler Kanunu 17/6 maddesi " ..idarl para cezasml kanun

yoluna ba~vurmadan once odeyen ki~iden bunun dortte ti<;titahsil edilir. Pe~in odeme, ki~inin bu
karara kar~l kanun yoluna ba~vurma hakkml etkileme~." htikmti uygulamlacaktlr.

1) Taksitlendirme talep etme h 1: Kanuni odeme stiresi i<;inde talep edildiginde, ki~inin ekonomik
durumunun..mtisait olmamas . de idari para cezasmm ilk taksidinin pe~in odenmesi ko~uluyla, bir

d-_~~
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yil icinde ve dort esit taksit halinde odenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamamnda ve tam olarak
odenmemesi halinde idari para cezasmm kalan kismimn tamami tahsil edilir. (5326 Sayih kanunun
17/3 maddesi)

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

Soz konusu ilimiz Merkez ilceye bagh Kurtkoy koyu smirlan icerisinde bulunan Maliye Hazinesi'ne
kayith tasmmaz uzerine Mehmet OZTORK tarafmdan izinsiz ve mevzuat hukumlerine aykm 3194 sayih
imar Kanununun 42. maddesi geregi 143.142,26 TL. ldari Para Cezasi verilmesi ve 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 orneginin n Ozel ldaresi Imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugune
gonderilmesine 24.01.2023 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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Genel Sekreter V.
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ve Denetim Mudur V.
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