ASKI İLAN TUTANAĞI
(ASKIYA ÇIKARMA)
İlgi

: 12.04.2021 tarih ve 28 sayılı Evren Belediyesi Encümen Kararı

Ankara İli Evren İlçesi İnebeyli Mahallesinde bulunan kaçak binanın 3194 sayılı
Kanunun 39. maddesi gereğince yıkım kararı İlgi 'de kayıtlı karar ile alınmıştır.
Söz konusu yıkım kararı Belediyemiz ilan panosunda ve eş zamanlı olarak
http://vv,~w.evren. bel.tr intemet web sitesinde 1 (bir) ay süreyle 16.04.202115.05.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.
İş bu tutanak 3 (üç) nüsha olarak 15.04.2021 tarihinde imza altına alınmıştır.

ASKIYA ÇIKARMA TARİHİ

: 16.04.202 I
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ENCÜMEN KARARI
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HAVAL E TARİHİ : 06.04.20 21

KARAR TARİHİ : 12.04.202 1

KARAR NO: 28
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ADI VE SOYADI

Encümen Başkanı : Hüsamet tin ÜNSAL
Üyeler :Fadime Dilek ÇETİN , Zeynep ÖNAL. Atilla
YILDIZ, Hikmet KARAAĞAÇ

İLGİLİ BİRİM

Zabıta Ami rli ği

KARAR ÖZÜ

İnebeyli Mahalles inde 408 Nolu Parse lde Bulunan Kaçak

BELEDİYE ENCÜMENİNİ
TEŞKİL EDENLERİN

Yapı

Belediye Encümen i, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n un 35. Maddesi hükmü gereğince önceden
belirlenen gün ve saatte Belediye Başkanı Hüsamet tin ÜNSAL'ın Başkanlı ğında 12.04.202 1 Pazartesi
günü 10.30'da toplandı.

BAŞKAN: İlçemiz İnebeyli Mahalles inde Mitat Ş EN tarfından yapılan izinsiz yapı
için İmar

Kanunun un 32. Maddesi gereğince
ve 5583 sayılı teklifi görüşü ldü.

yık ım kararı

verilmesi ne

ilişkin Zabıta Amirliğinin

06.04.2021 tarih

Ankara ili Evren İlçes i İnebeyli Mahalles i 408 notu parselde; Zabıta A mirliği tarafından
22.03.2021 tarihinde yapılan inceleme de Mitat Şen tarafından ruhsatsı z gerçekleşen inşai faali yet
tespit
edilerek 3194 sayılı İmar Kanunun un 32. Maddesi doğrultusunda 22.03.2021 tarihinde
inşaat
mahallind e Yapı Tatil Zapt Tutanağı hazırlanmış ve söz konusu tutanağın bir nüsahadı İnebey
li
Mahalles i Muhtarı Ahmet ERASLA N'a, bir nüshası Mehmet ŞEN ' e ve bir nüsahası da encümen
de
görüşü lmek üzere 06.04.202 1 tarihinde Encümen e havale edilmiştir.
3 J94 Sayılı İmar Kanunun un 32. Maddesin de ; ··Bu Kanım hükümlerine göre ruhsat alınmada n
yapılabilecek yapılar hariç: ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat
ve eklerine aykırı yapı
yapıldığı ilgili idarece te!,piti, fenni mesulce (. ..) tespiti ve ihbarı veya herhangi
bir şekilde bu duruma
muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı
mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

Durdurma. yapı tatil zaptının yapı yerine aşılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bıı teh/igaıın
bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi. yapısını ruhsata
uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyed en veya valilikten mührün kaldırılmasını ister.
Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsal alındığı ve yapının hu
ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın
devamına izin verilir.
Aksi takdirde. ruhsat iptal edilir. ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina. belediye encümen i veya
il
idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrqfı yapı sahibinden tahsil
edilir. ·· Denilmek tedir.

Bu çerçeved e; İdarece bina sahibine durdurma tarihinde n itibaren bir ay süre tanınmı ş bu süre
içerisi~de bina sahibi ruhsat alarak yapıyı kullanılır hale getirmesi gerekmek tedir. A~ akdird~
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sayılı imar Kanunun un il gili hükümleri gereğince gerekli yıkım işleri gerçekleşecektir.
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Belediye Encümenince alınan kararın yerine getirilmesi, gerekli iş ve işlemlerin takibinin
yapılması için kararın bir nüshasının Zabıta Amirliğine gönderilmesine karar verilmiştir. I 2.04.2021
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