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ÖZETİ
Ruhsatsız yapı (Hüdayi KUNDAKÇI)
KARAR
Encümenimiz, Belediye Başkanı Dr.Ufuk SESLİ' nin başkanlığında Encümen Üyeleri
Durmuş KÖPÜKLÜ, Arif UYGUNER, Mali Hizmetler Müdür Vekili Ayhan ÇAM ve Yazı
İşleri Müdürü Sefa KAPLAN' ın iştiraki ile 02.02.2016 Salı günü saat 14:00' da toplanarak,
Yapı Kontrol Müdürlüğünün 02.02.2016 tarih ve 66 sayılı müzekkeresinin Başkanlık
Makamından Encümenimize havale yapılması ile müzekkere Encümenimizce incelendi.
Müzekkerede; Hüdayi KUNDAKÇI' nın 19.10.2015 tarih ve 6893 havale sayılı
dilekçesi ile 29.11.2011 tarih ve 376 sayılı Encümen kararı ile kaçak yapı yapma suçundan
kendisine Belediyemizce verilen imar para cezasını, aynı konu ile ilgili yargılama sonucunda
ceza almasından dolayı bir suçtan iki defa ceza verilemeyeceğini iddia ederek Encümence
verilen para cezasının iptalini istemektedir.
Belediyemiz Hukuk Danışmanı Av.Ayşe Zübeyde AYDIN' ın konu ile ilgili görüşü
"yargılama sonucu verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı olduğu ve
ceza infaz edilmemiş sayılacağı için bu durumda para cezasının iadesini isteyemeyeceği" ve
bu sebeple para cezasının kaldırılmaması gerektiği şeklindedir.
Cezayı verme yetkisine sahip olan Encümenin bu konuda cezanın kaldırılıp
kaldırılamayacağı ile ilgili olarak karar almasını arz ederim, denilmekte olduğu anlaşılmakla;
müzekkere ekinde yer alan Hukuk İşleri Müdürlüğünün 19.01.2016 tarih 17 sayılı yazısına ek
18.01.2016 tarihli Av.Ayşe Zübeyde AYDIN' ın konu ile ilgili hukuki görüşü göz önünde
bulundurularak, Belediye Encümeninin 29.11.2011 tarih ve 376 sayılı kararı ile kaçak yapıya
ilişkin yapı sahibi Hüdayi KUNDAKÇI' ya verilmiş olan imar para cezasının iptal
edilmemesine, alınan karar hakkında söz konusu kişiye bilgi verilmesine;
Gereği için kararın bir suretinin Yapı Kontrol Müdürlüğüne, bir suretinin Mali
Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine, bir suretinin de Yazı İşleri Müdürlüğünde Encümen
Kararları dosyasına konulmasına oybirliği ile karar verildi.
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