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Karar Tarihi: 30.12.202l

Karar No:393

Karar Ozeti: İlimiz Safranbolu Ilçesi Bostanbükü Köyü, tapuda |73 ada,28
parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazın
ifrazına yönelik 24.12.2020 tarih ve 276 nolu encümen kararı
alınmıştır ancak Kadastro Müdürlüğü tarafindan yapılan Safranbolu İlçesi
Bostanbükü Köyüne ait22-A güncelleme kadastro çalışmaları nedeniyle ifraz
işlemi sonuçlandırılmamış ve çalışmalar sonucunda 113 ada28 parselin
yüzölçümünde 41.36 m2 artış meydana gelmesi sebebiyle ifraz dosyasının
değişikliği gerekliliği doğmuştur. söz konusu taşınmaz herhangi bir imar
planı kapsamında olmayıp bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde,
bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmakta olup, 3194 sayılı İmar
Kanunu'nun 16. ve 27. maddeleri ile Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45.
maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazın, Köy Yerleşik Alan Civar Sınırı
dikkate almarak hazır|anan ekli durum haritasında görüldüğü iizere; (a), (b),
c), (d) ve (e) parseller olarak iftazının

KoNU
İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbi.ikü Köyü, tapuda 113 ada, 28 parselde kayıtlı taşınmazrn ifrazı talep

edilmektedir. Söz konusu taşınmazın ifrazına yönelik 24.12.2020 tarih ve 276 nolu encümen kararı alınmıştır ancak
Kadastro Müdürlüğü tarafindan yapılan Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyüne ait 22-A güncelleme kadastro
çalışmaları nedeniyle ^ifuaz işlemi sonuçlandırılmamış ve çalışmalar sonucunda l13 ada28 parselin
yüzölçümünde41.36 m2artış meydana gelmesi sebebiyle ifraz dosyasının değişikliği gerekliliği doğmuştur. Söz
konusu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde, bir
kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmaktadır.3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. ve 27. maddeleri ile
Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazın, Köy Yerleşik Alan Civar
Sınırı dikkate alınarak hazıtlanan ekli durum haritasında görüldüğü ijzerc ; (a), (b), (c), (d) ve (e) parseller olarak
ifrazı.

KARAR
Yapılan müzakereler sonucunda; İ| Öze| İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik

Makamından havaleli 30.I2.202l tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyü, tapuda II3 ada,28 parselde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi Milli

Emlak Müdürlüğünün 13.12.202I tarih ve 2434575 sayılı yazısı ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğümüz tarafindan incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimizSafranboluİlçesiBostanbükü Köyil, tapuda 113 ada,28 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep
edilmektedir. Söz konusu taşınmazın ifrazına yönelik 24.12.2020 tarih ve 276 nolu Encümen Kararı
alınmıştır, ancak Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyüne ait 22-A
güncelleme kadastro çalışmaları nedeniyle ifraz işlemi sonuçlandırılmamış ve çalışmalar sonucunda |l3 ada28
parselin yüzölçümünde41.36 m'artış meydana gelmesi sebebiyle ifraz dosyasının değişikliği gerekliliği
doğmuştur. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp bir kısmı Köy Yerleşik Alan
Sınırları içerisinde, bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16.
ve 27. maddeleri ile Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazın, Köy
Yerleşik Alan Civar Sınırı dikkate alınarak hazırlanan ekli durum haritasında görüldüğü üzere ; (a), (b), (c), (d) ve
(e) parseller olarak ifrazının uygun olduğuna.
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Karar Tarihi: 30.12.202l

Karar No:392

Karar : İlimiz Merkez İlçesi Kahyalar Köyü,
tapuda 106 ada 48 ve 69 parsellerde kayıtlı taşınmazların
tevhidi (birleştirme) talep edilmektedir. Söz konusu
taşınmazlar, herhangi bir plan kapsamında olmayıp Köy
Yerleşik Alan Sınırları içinde kalmakta olup, 3194 sayılı
İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlar
Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu
taşııwıazların ekli durum haritasında görüldüğü üzere (A)
olarak tevhidinin uygun olduğuna.

KoNU
İlimiz Merkez İlçesi Kahyalar Köyü, tapuda 106 ada 48 ve 69 parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhidi

(birleştirme) talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazlar, herhangi bir plan kapsamında olmayıp Köy Yerleşik
Alan Sınırları içinde kalmaktadır. 3|94 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlar
Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazların ekli durum haritasında görüldüğü izere
(A) olarak tevhidi.

KARAR
Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdtirlüğüniln Valilik

Makamından havaleli 30.12.202l tarihli ytlzısmm incelenmesi neticesinde;

İlimiz Merkez İlçesi Kahyalar Köyü, tapuda 106 ada 48 ve 69 parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhidi
(birleştirme) işlemi 7803197 Nolu Karabiik Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Btirosunun 27.12.2021. tarih
ve |49 sayılı yazı ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdiirlüğiimüz tarafindan incelenerek İl
Enctimenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Merkez İlçesi Kahyalar Köyü, tapuda 106 ada48 ve 69 parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhidi
(birleştirme) talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazlar, herhangi bir plan kapsamında olmayıp Köy Yerleşik
Alan Sınırları içinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun |6. maddesi ve Plansız Alanlar
Yönetmeliği'nin44-45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazların ekli durum haritasında görüldüğü iizere
(A) olarak tevhidinin uygun olduğuna.
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Gereği için karar ömeği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine
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Karar Tarihi: 30,12,2021-

Karar No: 391

Karar Özeti: İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyü Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planı dahilinde "Meskun Konut Alanı"nda kalan,
tapuda 356 Ada,20 Parselde kayıtlı taşınmazın yola terki talep
edilmekte olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri
ve "(Ek fıV,ra: 4l7l20l9-718ll8 md.) 10/1212003 tarihli ve 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki
kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda,
parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile
koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı
uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri
kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fikralarında yer
alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz." hükmüne istinaden,
söz konusu taşınmaz parselasyon tatbiki mümkün olmayan meskun
alanda olup parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar
kapsamındadır. Ekli durum haritasında görüldüğü izere; (Yl) ile

ilen kısmın yola terkinin
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KoNU
İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyu Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı dahilinde "Meskun Konut Alanı"nda

kalan, tapuda 356 Ada,20 Parselde kayıtlı taşınmazın yola terki talep edilmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun
15 ve 16. maddeleri ve "(Ek fıkra:4l7l2019-7181/8 md.) |0ll2l2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu
yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar
ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan
imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen
şartlar aranmaz." hükmüne istinaden, söz konusu taşınmaz parselasyon tatbiki mümkün olmayan meskun alanda
olup parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamındadır. Ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (Y1)
ile gösterilen kısmın yola terki.

KARAR
İlimiz Merkez İlgesi Bulak Köyu Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı dahilinde "Meskun Konut Alanı"nda

kalan, tapuda 356 Ada, 20 Parselde kayıtlı taşınmazın yola terki talep edilmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun
15 ve l6. maddeleri ve "(Ek fıkra:4/7l2019-7181/8 md.) |0ll2l2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu
yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar
ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan
imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve i larında yer alan hükümlerde belirtilen

şartlar aranmaz." hükmüne istinaden, söz konusu taşınmaz meskun alanda
olup parselasyon planı şartı aranmayacak azlar kapsamı urum hari ldüğü üzere; (Y1)

ın yola terki.
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Karar Tarihi: 30,12,202l

Karar No:390

Karar Ozetiz llimi
tapuda 106 ada,308 paı
Karar Ozetiz l|imizMerkez Ilçesi Küyalar Köyü,
tapuda 106 ada,308 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep
edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı
kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde
kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve
Plansız Alanlar Yönetmeliği' nin 44-45. maddeleri gereğince,
söz konusu taşınmazın ekli durum haritasında görüldüğü
izere; (a) ve (b) parseller olarak 2'ye ifrazının uygun

KoNU
İlimiz Merkez İlçesi Kahyalar Köyü, tapuda 106 ada, 308 parselde kayıtlı taşınmazrn ifuazı talep

edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları
içerisinde kalmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'ıin 44-45.
maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (a) ve (b) parseller olarak
2'ye ifrazı.

KARAR
Yapılan müzakereler sonucunda; İl Öze| İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdilrlüğtıniın Valilik

Makamından havaleli 3 0.12.202l tarihli ytzlsmm incelenmesi neticesinde;

İ|imizMerkez İlçesi Kahyalar Köyü, tapuda 106 ada,308 parselde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi İrfan
DURSIIN ve Orhan DURS[IN'uI23.12.2021 tarihli dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdtirlüğümü z tarufındanincelenerek İl Enciimenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Merkez İlçesi Kahyalar Köyll, tapuda 106 ada,308 parselde kayıth taşınmazın ifrazı ta|ep
edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları
içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin44-45.
maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın ekli durum haritasında görüldüğü izere; (a) ve (b) parseller olarak
2' y e ifr azının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İ Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdiirlüğtine tevdiine
oybirliği ile karar verildi.
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Karar Tarihi: 30.12.202l

Karar No: 389

z 5302 Sayılı Il Kanununun 25. Maddesine
istinaden oluşturulan İl Enctimeninin aynı Kanunun 27. maddesine
istinaden, 2022 yıh İ1 Encümeninin haftalık olağan toplantılarını yapacağı
gün ve saatinin belirlenmesi gerektiğinden, İ1 Enctlmeninin haftalık olağan
toplantılarının her haftanın Perşembe gtlnü saat 12.00'de yapılması,
belirtilen günün tatil giinüne rastlaması durumunda o haftaki olağan
toplantının Enciimen tarafından belirlenmesine.

KoNU

5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununun 25. Maddesine istinaden oluşturulan İl Enctlmeninin aynı Kanunun
27. maddesine istinaden,2022 yılı İ1 Enciimeninin haftalık olağan toplantılarını yapacağı gün ve saatinin
belirlenmesi gerektiğinden, İl Encümeninin haftalık olağan toplantılarının her haftanın Perşembe gtinü saat
I2.00'de yapılması, belirtilen gtlntln tatil giiniine rastlaması durumunda o haftaki olağan toplantının Enctimen
tarafından belirlenecek haftanın diğer bir giinü yapılması.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İI Öze| İdaresi Enciimen Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli
29.12.202l tarih ve 12056 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;

5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununun 25. Maddesine istinaden oluşturulan İl Encümeninin aynı Kanunun
27. maddesine istinaden, 2022 yılı İl Encümeninin haftalık olağan toplantılarını yapacağı giln ve saatinin
belirlenmesi gerektiğinden, İ1 Encilmeninin haftalik olağan toplantılarının her haftanın Perşembe gi.inü saat
12.00'de yaprlması, belirtilen güniin tatil gününe rastlaması durumunda o haftaki olağan toplantının Enctimen
tarafindan belirlenmesine.

Gereği için karardan bir örneğinin, İl Özel İdaresi Birim Müdürlüklerine tevdiine İ1 Enciimenimizin
30.12.202l tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi.
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KoNU
İlimiz Safranbolu İlçesi Çeşme Mahallesi, Yemeniciler Arasta Çarşısında boş bulunan kira stireleri sona

eren 13-14-15 noludtikkanların halihazırdaki durumudikkate a|ınarak,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45'inci maddesi uyalınca "açık artırma usulü" yöntemiyle ek'te gönderilen onaylı ihale şartnamesi ile ilan metni
hüktimlerine göre, İl Encümeni tarafindarı30,I2.2021 Perşembe günü, Saat:l2:00'da ihale edilmek suretiyle 5

yıl süreyle kiraya verilmesi.
KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda, İlimiz Safranbolu İlçesi Çeşme Mahallesi Yemeniciler Arastasında boş
bulunan kira süreleri sona eren 13-14-15 nolu dükkanların,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13 ve 14'üncü
maddesi uyarmca aynı kanunun 45'inci maddesine istinaden "açık teklif usulü" ile ihale edilmesi, İl Özel İdaresi
Emlak İstimlök Müdürlüğünün 22.12.2021tarih ve ll735 sayılı yazıları ile ekindeki 202ll04 sayılı ihale onay
belgesine istinaden İ1 Encümenince 30.12.202I Perşembe gtinü saat |2.00 da ihale edilmesine dair gerekli
duyuruların yapılmış olduğu, ihale tarih ve saatinde ihaleye katılacaklartn hazır bulunduğu görülerek ihaleye
geçilmiştir. İhaleye katılan,

ti: İlimiz Safranbolu İlçesi Çeşme Mahallesi Yemeniciler
Arastasındaki boş bulunan 13 kapı nolu dükkön vasıflı taşınmazın ihalesine
Kadir Can AKYILDIZ ve Zubeyde KURBAN l4 kapı nolu dükkön vasıflı
taşınmazın ihalesine İbrahim ERDOĞAN, 15 kapı nolu dükkAn vasıflı
taşınmazın ihalesine İbrahim ERDOĞAN katılmıştır. Devam eden açık
ihale sonucunda; 13 kapı nolu dükkön için 530,00-TL teklif veren Kadir
Can AKYILD|Z'a, 14 kapı nolu dükkön için 400,00-TL teklif veren
İbrahim ERDOĞAN'a , 15 kapı nolu dükk6n için 500,00-TL teklif veren
İbrahim ERDOĞAN'a 5 yıllığına kiraya verilmesine.

Karar Tarihi: 30.12,202l

Karar No: 388

sIRA
No

MUHAMMEN
BEDEL(AYLIK)

DUKKAN No ADI SOYADI soN TEKLIF,
(AYLIK)

1 200.00-TL
13 Kapı Nolu DükkAn Kadir Can AKYILDIZ 530,00-TL

2 200.00-TL 14 Kapı Nolu Dükkön
İbrahim ERDOĞAN 400,00-TL

J 300,00-TL
l5 KapıNolıı Dükk6ıı

İbrahim ERDOĞAN 500,00-TL

imiz safranbolu Mahallesi yemeniciler Arastasındaki boş bulunan 3 kapı nolu dükkdnlçesi Çeşme
vasıflı taşınmazın ihalesine Kadir Can AKYILDIZ ve Zibeyde KURBAN 14 kapı nolu dükk6n vasıflı
taşınmazın ihalesine İbrahim ERDOĞAN, 1§ kapı nolu dükk6n vasrflı taşınmazın ihalesine İbrahim ERDOĞAN
katılmıştır. Devam eden açık ihale sonucunda; 13 kapı nolu dükk6n için 530,00-TL teklif veren Kadir Can
AKYILDIZ'a, |4 kapı nolu dükk6n için 4O0,00-TL teklif veren İbrahim ERDOĞAN'a , 15 kapı nolu dükk6n
için 500,00-TL teklif veren İbrahim ERDOĞAN'a 5 yıllığına kirayaverilmesinekwat verilmiştir.
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2886 Sayılı Kanunun 31, maddesi uyarınca
Tasdiki ...l|2l202|

Fuat

İta Amirinin onayma sunulmasına.Alınan ihale kararının 2886 sayılı DİK. nun 31. maddesi
Gereği için Karar Örneği ile dosya ve eklerinin İl Özel

oybirliği ile karar verildi.

Genel sekreter
üy"



T.C
KARABü « iı ö zB,ı, iunnn si

iı, nNcüıvıBNi

Karar Tarihi : 23.12,202l

Karar No:387

Karar : Idaremiziı-ı 2021 Mali Yılı B|itçesindeki
44.78,33.00.00--01,3.1.00.000--05--09.0l. Personel Yedek

Ödeneği harcama kaleminde mevcut 400.000,00-TL ödeneğin,
ödeneği kifayet etmeyen, Eskipazar İlçe Özel Müdürlüğü;
44,78.00.62.02-0|.1.1.00.000-05-01.0l- Memur Maaşları-
15.650,95-TL -02,0l -SGK-3.580,24-TL Safranbolu İlçe Özel

İdare Müdürlüğü: 44.78.00.62.05-01 .1 .1.00.000 05-02.0l - Memur
Maaşları- 13,362,25-TL -02,0l- SGK- 990,38-TL -03,02-
Malzeme Alımı 4.0O0,00-TL. Yenice İlçe Özel İdare Müdürlüğü:
44.78.31.00.00-01,3.9,00,000-05-01,0l-Memur maaşları-
l5.063,99-TL. Encümen Müdürlüğü: 44.78.31.00.00_

01.3.9.00.000-05-02.01-SGK- 3.000,00-TL. İnsan Kaynaktarı ve
Eğitim Müdürlüğü: 4.78.33,00.00-01.3.1.01.001-05-03.05- Şirket
Personeli Maaşı-344.352,|9-TL-TOPLAM-400.000,00-TL.
Ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü
Yönetmeliğin 38. maddesi gereğince aktarılmasının uygun
oldu

KoNU
İdaremizin 2021 Mali Yı|ı Bütçesindeki 44,18,33.00,00--01 ,3.1 .00.000--05--09.0l . Persoırel Yedek Ödeneği

harcama kaleıninde ınevcut 400.000,00-TL ödeneğiıı, ödeneği kifayet etıneyen, E,skipazar İlçe Özel MiidLirli.iği.i;
44.18.00,62.02-01.1.1.00.000-05-01.0l- Meınur Maaşları- l5.650,95-TL-02.01 -SGK-3.580,24-TL Safranbotu İlçe
Özel İdare Müdürlüğü: 44,78.00.62,05-01 ,l . l .00,000 05-02.0l - Memur Maaşları- 13.362,25-TL -02,01- SGK-
990,38-TL -O3,02- Malzeme Alııı,ıı 4.000,00-TL. Yenice İlçe Özel İdare Müdürlüğu:44.78.31.00.00-01.3.9.00.000-
05-01.01- Meınur ınaaşları- 15.063,99-TL. Encüıneıı Müdtirlüğü: 44.7B.31.00.00-01.3.9.00.000-05-02.0l-SGK-
3.000,00-TL. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: 4.78.33.00.00-01.3,1.01.001-05-03.05-ŞirketPersoneliMaaşı-
344.352,|9-TL-TOPLAM- 400,000,00-TL. Ödeneğin Mahalli İdare|er Bi.itçe ve Mul-ıasebe Usulü Yönetıneliğin 3B.

ınaddesi gereğince aktarı lması.
KARAR

Yapılaıı müzakereler soı,ıı_ıcuııda; İl Özel İdaresi Mali lıizmetler Müdürlüğünün Valilik Makaınından l-ıavaleli
23.12.2021 tarihli yazıslnın inceleı-ıınesi neticesinde;

İdaremizin 2021 Mali Yıh Bütçesindeki 44.78.33.00.00--01.3.1,00.000--05--09,01. Persorıel Yedek Ödeneği
lıarcaına kaleıninde ınevcut 400.000,0O-TL ödeııeğiıı, ödeneği kifayet etıneyen,
-Eskipazar İlçe Özel Müdürlüğü; 44,'l8.00,62.02-01.1.1.00.000-05-01.01- Memur Maaşları- 15.650,95-TL -02.01 -

SGK-3.580,24-TL
-Safranbolu İlçe Özel İdare Müdlirlüğü: 44.78.00.62.05-01.1.1.00.000 05-02.0l- Meını-ır Maaşları- 13.362,25-TL -

02,01- SGK- 990,38-TL -03.02- Malzeme Alımı 4.000,00-TL.
-Yeırice İlçe Özel İdare Müdürlüği.i: 44.78,31.00.00-01.3.9,00.000-05-0l .0l- Meını-ır maaşları- l5.063,99-TL.
-ErıcüınenMüdürlüğü: 44.78.31,00.00-01.3,9.00.000-05-02,01-SGK-3,000,00-TL.
-Iı-ısaır Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: 4,7B.33.00.00-01.3.1 .01.001-05-03.05- Şirket Personeli Maaşı- 344.352,19-
TL- olmak üzere Toplaııı-400.000,00-TL. Ödeneğin Mahalli İdareler Biitçe ve Muhasebe Usu[ü Yönetmeliğin 38.

maddesi gereğince aktarılmasının uygun olduğuna.
Gereği için karar örneği ve eklerinin, li Hizmetler Mü diiııe oybirliği

İl Genel Meclis Üyesi
üy"

üy.

üNaıFüat
' Vali
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Karar Tarihi: 23.12,202l

Karar No:386

: İlimiz Eflani İlçesi Bedil Köyü, tapuda l 11

ada,4I parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep edilmektedir.
Söz konusu taşınmaz herhangi bir plan kapsamında olmayıp
bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde, bir kısmı
Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmakta olup, 3194
sayılı İmar Kanunu'nun 16. ve 27. maddeleriile Plansız
Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz
konusu taşınmazın, Köy Yerleşik Alan Civar Sınırı dikkate
alınarak hazır|anan ekli durum haritasında görüldüğü izere;

ler olarak ifrazınınuvsun ol

KoNU
İlimiz Eflani İlçesi Bedil Köyü, tapuda l l1 ada,41 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı ta|ep edilmektedir.

Söz konusu taşınmaz herhangi bir plan kapsamında olmayıp bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde,
bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. ve 27.
maddeleri ile Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45, maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, Köy
Yerleşik Alan Civar Sınırı dikkate alınarak |ıazıtlanan ekli durum lraritasında görüldüğü izere; (a) ve (b)
parseller olarak ifrazı.

KARAR
Yapılan müzakereler sonucunda; I| Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik

Makamından havaleli 23 .12,202I tarihli yazlslnln incelenmesi neticesinde ;

İlimiz Eflani İlçesi Bedil Köyü, tapuda 111 ada,4| parselde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi Muıat
GÜLTEPE'nin 16,12.2021 tarihli dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz
tarafindan incelenerek İ1 Encümen imize sunulmuş olduğu görülmüştür.

I|imizEflani İlçesi Bedil Köyü, tapuda 1l1 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep edilmektedir.
Söz konusu taşınmaz herhangi bir plan kapsamında olmayıp bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde,
bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmakta olup,3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. ve 27.
maddeleri ile Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, Köy
Yerleşik Alan Civar Sınırı dikkate alınarak hazırlanan ekli durum haritasında görüldüğü izere; (a) ve (b)
parseller olarak ifrazının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüııe tevdiiııe
oybirliği ile karar verildi.

İl Genel Meclis Üyesi
Başkan üy.

İ

Genel sekreter
üy.

Emlak ve İstimldk uouru l

at dÜ
Vali Meclis Üy

üy.
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Karar Tarihi: 23,12.202l

Karar No:385

Karar Özetiz İlimiz Merkez İlçesi Acıöz Köyü, tapuda 187

ada 5 ve 8 parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve ifrazı
talep edilmektedir. Taşınmazların tevhit ve ifrazına yönelik
04,11.202| tarih ve 326 nolu İl Encümen kararı alınmıştır
ancak parsel sahipleri ifuaz hattında değişiklik talep
etmektedir. Söz konusu parseller herhangi bir plan
kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde
kalmakta olup, 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun l6. maddesive
Plansız Alanlar Yönetmel iği' nin 44-45 . madde leri gereğince,

söz konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü
izere; (a) olarak tevhidi, sonrasında (b) ve (c) parseller
olarak ifrazının uyqun ol

KoNU
İlimiz Merkez İlçesi Acıöz Köyü, tapuda I87 ada 5 ve 8 parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve ifrazı

talep edilmektedir. Taşınmazların tevhit ve ifrazına yönelik 04.I|.2021tarih ve 326 nolu İl Encümen kararı
alınmıştır ancak parsel sahipleri ifraz hattında değişiklik talep etmektedir. Söz konusu parseller herhangi bir
plan kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde kalmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16,

maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, ekli durum
haritasında görüldüğü izere; (a) olarak tevhidi, sonrasında (b) ve (c) parseller olarak ifrazı,

KARAR
Yapılan müzakereler sonucund a; I| Öze| İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Miidürlüğünün Valilik

Makamından havaleli 23 . 12.202I tarihli yazlslrun incelenmesi neticesiırde ;

İlimiz Merkez İlçesi Acıöz Köyü, tapuda l87 ada 5 ve 8 parselde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi Ahınet
UYSAL ve Döndü ÇETN'in 20.12.2021 tarihli dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğümüz tarafindan incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Merkez İlçesi Acıöz Köyü, tapuda |8] ada 5 ve 8 parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve ifrazı
talep edilmektedir. Taşınmazların tevhit ve ifrazına yönelik 04.IL2021tarih ve 326 nolu İl Encümen kararı
alınmıştır ancak parsel sahipleri ifraz hattında değişiklik talep etmektedir. Söz konusu parseller herhangi bir
plan kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun
16. maddesi ve Plansız A|anlar Yönetmeliği'nin 44-45, maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, ekli
durum haritasında göıüldüğü izere; (a) olarak tevhidi, sonrasında (b) ve (c) parseller olarak ifrazının uygun
olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine
oybirliği ile karar verildi.

GÜREL
Vali
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KoNU

|daremiztarafindan Kancaoğlu Arda Akaryakıt Nakliyat Ticaret Limited Şirketi adına17l0ll2020 tarih
ve 02 say1 numarası ile ruhsatlandırılmış olan Satuk Köyü Balıkısık Mevkii Balıkısık (Küme Evler) No:11411
İç Kapı No:1 Yenice/KARABÜK (Ada: 2I3,Pafta:. F28CO8BIB, Parsel:10) adresindeki akaryakıt istasyonuna
verilen 2. Sınıf GSM ruhsatı sonrasında yapılan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ek 3.
Maddesi kapsamında yapılan denetim neticesinde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının2} Mayıs 2007 tarihli 26527
sayılı resmi gazetede yayınlanan mecburi standart tebliği gereği alınması zorunlu TSE Hizmet Yeterlilik
Belgesinin olmadığı tespit edilmiştir. Tespit edilen eksiklik ve noksanlığın stiresi içerisinde giderilmediği
sebebiyle Genel Sekreterlik Makamının I4,I2.202l tarih ve 11309 sayılı olurlarına istinaden söz konusu
işyerine eksiklikler giderilinceye kadar geçici olarak faaliyetten men kararr verilmiştir. Alınan bu karar üzerine
tespit edilen eksiklik ve noksanlıklar giderilinceye kadar |7 .l2.202l tarih ve saat |4.4l'de mtihürleme tutanağı
düzenlenerek mtihürlenmiştir. Söz konusu eksiklik ve noksanlık süresi içerisinde giderilmediğinden dolayı,
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26le maddesi gereğince;5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3211
Maddesi gereğince söz konusu şirket Kancaoğlu Arda Akaryakıt Nakliyat Ticaret Limited Şirketi'ne 320,25.-
TL. (Uç yüz yirmi lira yirmi beş kuruş) idari para cezasr verilmesi.

Yapılan müzakereler sonucunda;
havaleli 23.|2.202l tarihli yazrsrnın ince

ve İstimlak Müdi.irlüğilnün Valilik makamından

Karar Tarihi: 23.12.202|

Karar No: 384

tarafindan Kancaoğlu Arda Akaryakıt
Nakliyat Ticaret Limited Şirketi adına 17l0ll2020 tarih ve 02
sayl numarası ile rüsatlandırilmlş olan Satuk Köyü Balıkısık
Mevkii Balıkısık (Küme Evler) No:114/1 İç Kapı No:1
Yenice/KARABÜK (Ada: 2l3, P aftaı. F28CO8B l B, Parsel : 1 0)
adresindeki akaryakıt istasyonuna verilen 2. Sınıf GSM ruhsatı
sonrasrnda yapılan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin
yönetmeliğin ek 3. Maddesi kapsamında yapılan denetim
neticesinde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 20 Mayıs 2007
tarihli 26527 sayılı resmi gazetede yayınlanan mecburi standart
tebliği gereği alınması zorunlu TSE Hizmet Yeterlilik
Belgesinin olmadığı tespit edilmiş olup, tespit edilen eksiklik
ve noksanlığın süresi içerisinde giderilmediği sebebiyle Genel
Sekreterlik Makamının l4.I2202| tarih ve l1309 sayılı
olurlarına istinaden söz konusu işyerine eksiklikler
giderilinceye kadar geçici olarak faaliyetten men kararı
verilmiştir. Alınan bu karar üzerine tespit edilen eksiklik ve
noksanlıklar giderilinceye kadar 17,12.202| tarih ve saat
14.4l' de mühürleme tutanağı düzenlenerek mi,ihürlenmiş olup,
söz konusu eksiklik ve noksanlık süresi içerisinde
giderilmediğinden dolayı, 5302 sayılı İ1 Özel İdaresi
Kanununun 26le maddesi gereğince;5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 32l| Maddesi gereğince söz konusu şirket
Kancaoğlu Arda Akaryakıt Nakliyat Ticaret Limited Şirketi'ne
320,25.-TL. Üç yüz yirmi lira yirmi beş kuruş) idari para
cezası verilmesinin uvqun olduğuna.

KARAR

€"l



İdaremiz tarafindan Kancaoğlu Arda Akaryakıt Nakliyat Ticaret Limited Şirketi adına 1710112020 ta,'İh

ve 02 sayl numarası ile ruhsatlandırılmış olan Satuk Köyü Balıkısık Mevkii Balıkısık (Küme Evler) No:114/1

İç Kapı No:1 Yenice/KARABÜK (Ada: 2l3,Pafta:. F28CO8B1B, Parsel:10) adresindeki akaryakıt istasyonuna
verilen 2. Sınıf GSM ruhsatı sonrasında yapılan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ek 3.

Maddesi kapsamında yapılan denetim neticesinde; Sanayi ve Ticaret Bakanhğının 20 Mayıs2007 tarihli 26527
sayılı resmi gazetede yayınlanan mecburi standart tebliği gereği alınması zorunlu TSE Hizmet Yeterlilik
Belgesinin olmadığı tespit edilmiş olup, tespit edilen eksiklik ve noksanlığın süresi içerisinde giderilmediği
sebebiyle Genel Sekreterlik Makamının I4.|2.202l tarih ve 11309 sayılı olurlarına istinaden söz konusu
işyerine eksiklikler giderilinceye kadar geçici oluak faaliyetten men kararı verilmiştir. Alınan bu karar üzerine
tespit edilen eksiklik ve noksanlıklar giderilinceye kadar 17 ,12,2021l tarih ve saat |4.4l' de mühürleme tutanağı
düzenlenerek mühtirlenmiş olup, söz konusu eksiklik ve noksanlık süresi içerisinde giderilmediğinden dolayı,
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26le maddesi gereğince;5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3211

Maddesi gereğince söz konusu şirket Kancaoğlu Arda Akaryakıt Nakliyat Ticaret Limited Şirketi'ne 320,25,-
TL. $ç yüz yirmi lira yirmi beş kuruş) idari para cezası verilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi Emlak ve İstimldk Müdürlüğü ile Mali Hizmetler
Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.

İl Genel Meclis Üvesi
Uye

Genel sekreter
üy.

Kİ
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Karar Özeti: İlimizEflani İlçesiAkçakese Köyünde 1l8 ada5 parselde Mehmet
BOSTANCI'nıı-ı iziıısiz yapılan 80 m2 Konut amaçlı yapısına 26,11.2020 tarih ve 248

No'lu İl Encümeıı Kararıyla idari para cezası verilıniş olı.ıp, aradan geçeır süre
zarfıııda kaçak yapI projelendirileınediğiııdeıı, Iınar Kanunı-ınıın 32. ınaddesi

" Durdurm.a, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıylcı yapı sahibine lebliğ edilnıi,ş
sayılır. (Değişik cümle:]4/2/2020-7221/]0 md.) Bu tebligatın bir nüshası. m.uhlara
bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik Il Müdürlüğüne gönderilir, Bu tarihten
itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yap6mt ruhsqta uygun hal.e getirerek ı,eyq
ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını isler. Ruhsala
aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapmm
bu ruhsata uygunluğu, incelem.e sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe
kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata
aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını
nıüteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir."
Iiükmü gereğince söz korıusu kaçak yapı ile iIgili olarak yıkılıııasıı-ıın LıygLıı-,|

olduğuna.
KoNU

İlimizEflani İlçesiAkçakese Köyünde 118 ada5 parselde Mehmet BOSTANCI'nın izinsiz yapılan80
m2 Konut amaçlı yaplsma 26.II.2020 tarih ve 248 No'lu İl Encümen Kararıyla idari para cezası verilmiştir. Aradan
geçen süre zarfında kaçak yapı projelendirilemediğinden, İmar Kanununun 32. maddesi "Durdurma, yapı tatil
zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. (Değişik cümle:]4/2/2020-7221/]0 md.) Bu
tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl lıladarlüğğne gönderilir, Bu tarihten
itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya
valilikten mühürün kaldırılmasını ister, Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat
alındığı ve yapının bu 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
encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil
edilir. " hükmü gereğince söz konusu kaçak yapı ile ilgili olarak yıkım kararının alınması.

KARAR
Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik

Makamından havaleli 23.12,202l tarihli ya^§ ve eklerinin incelenmesi neticesinde;
İlimiz Eflani İlçesi Akçakese Köyünde l 18 ada 5 parselde Mehmet BOSTANCI'nın izinsiz yapılan 80

m2 Konut amaçlı yapısma 26.|I.2020 tarih ve 248 No'lu İl Encümen Kararıyla idari para cezası verilmiş olup, aradan
geçen süre zarfinda kaçak yapı projelendirilemediğinden, İmar Kanununun 32. maddesi "Durdurma, yapı tatil
zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır, (Değişik cümle:]4/2/2020-7221/10 md,) Bu
tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl lırladUrlagüne gönderilir, Bu tarihten
itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya
valilikten mühürün kaldırılmasını ister, Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat
alındığı ve yapının bu ruhsata uygunlufu, 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
encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil
edilir." hükmü gereğince söz konusu kaçak yapı ile ilgili olarak yıkılmasının uygun olduğuna.

Karar Tarihi: 23,12,202l

Karar No: 383
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T.C.
KARABür ir öznı, iuanrsi

iı, uNcüvınNi
Karar Tarihi: 23.12.202|

Karar No: 382

Karar Ozeti: Il are 202| Mali Yılı Bütçesinin
44,78,00.62,02-01.1.1.00.000-5-07,1.5.03 " Köylere " harcama
kaleminden, Eskipazar İlçesi yardım talep ihtiyaç dilekçesinde
belirtilen işlerin yaplmı için, 202l Mali Yılı Bütçe
Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005
gün ve 1 18 sayılı kararı ile yürürlüğe giren " Köylere Yardım
Yönetmeliği " htikümlerine göre 1.500,00-TL yardım

nın uygun old
KoNU

İl Özel İdare 202l Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.02-01.1.1.00,000-5-07.L5.03 " Köylere ', harcama
kaleminden, Eskipazar İlçesi yardım talep ihtiyaç dilekçesinde belirtilen işlerin yaplm1 için,'2021 Mali yılı
BütÇe Kararnamesinin 8. maddesi ve İ1 Genel Meclisinin 05.12.2005 giin ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren
" Köylere Yardım Yönetmeliği " hükümlerine göre yardım yapılması.

KARAR
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli 23.12.202I tarihli yazısl ve

eklerinin İl Encümenince incelenmesi neticesinde; İdwemiz 202I Mali yılı Bütçesinin 44,78,00,62,02-
01. 1. 1.00.000-05-07.01.5.03 "Köylere" harcama kaleminden;

İl Özel İdare 202| Mali Yılı Bütçesinin 44J8J052J2-0L 1.1.00.000-5-07,L5.03 " Köylere ,, harcama
kaleminden, Eskipazarİlçesiyardım talep ihtiyaç dilekçesinde belirtilen işlerin yaplm1 için,'202| Mali yılı
BütÇe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve l 18 sayıİı kararı ile yürürlüğe giren
" KöYlere Yardım Yönetmeliği " hiikümlerine göre 1.500,00-TL yardım yapılmasınln uygun olduğuna.

YaPılan yardımın yerinde ve amaclna uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Eskipazar Kaymakamlığı
ve Yatırım İnŞaat Müdtlrlüğünce kontrol edilerek, amacma uygun Ölaral< kullanırrıının sağlanmasına.

Müdürlüğü !

için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yatırım İnşaat
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T.C
KARABü « iı öznı, inanrsi

iı, nNcüıvınNi

Karar Tarihi: 16.12.202l

Karar No:381

Karar özeti: İlimiz Merkez İlçesi Cumayanı Köyü, tapuda l59 ada7
parsel numarah taşınmazın lehine, 159 ada 18 parsel numaralı
taşrnmazrnhem lehine hem aleyhine, I59 ada 17 parsel numaralı
taşınmazın aleyhine irtifak hakkı (yol geçit hakkD tesisi talep
edilmektedir. Söz konusu taşınmazlar, herhangi bir plan kapsamında
olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları içinde kalmakta o1up,3194
sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi gereğince; ekli değişiklik
tasarımında (A) ve (B) ile gösterilen kısmın ile irtifak hakkı (yol geçit
hakkı) tesisinin uygun old

KoNU

İlimiz Merkez İlçesi Cumayanı Köyü, tapuda l59 ada 7 parsel numaralı taşınmazın lehine, 159 ada 18 parsel
numaralı taşınmazın hem lehine hem aleyhine, 159 ada 17 parsel numaralı taşınmazın aleyhine irtifak hakk (yol
geçit hakkı) tesisi talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazlar, herhangi bir plan kapsamında olmayıp Köy Yerleşik
Alan Sınırları içinde kalmaktadır.3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi gereğince; ekli değişiklik tasarımında
(A) ve (B) ile gösterilen kısmın ile irtifak hakkı (yol geçit hakkı) tesisi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Öze| İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik
Makamından havaleli 16.|2.202I tarihli yazısınm incelenmesi neticesinde;

İlimiz Merkezİlçesi Cumayanı Köyü, tapuda |59 ada7 parsel numaralı taşınmazın lehine, 159 ada18
parsel numaralı taşınmazın hem lehine hem aleyhine, 159 ada |7 parsel numaralı taşınmazın aleyhine irtifak hakkı
(yol gegit haktı) tesisi 7803/197 Nolu Karabük Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu'nun08.|2.2021 tarih
ve 143 sayılı yazısı ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl
Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimizMerkezİlçesiCumayanı Köyü, tapudal59 ada7 parsel numaralı taşınmazın lehine, l59 ada18
parsel numaralı taşınmazın hem lehine hem aleyhine, 159 ada 17 parsel numaralı taşınmazın aleyhine irtifak hakkı
(yol geçit haklıı) tesisi talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazlar, herhangi bir plan kapsamında olmayıp Köy
Yerleşik Alan Sınırları içinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi gereğince; ekli değişiklik
tasarımında (A) ve (B) ile gösterilen kısmın ile irtifak hakkı (yol geçit hakkı) tesisinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve
oybirliği ile karar verildi.

eklerinin, İ Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine
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T.C.
KARABür ir, öznı, inannsi

ir, nNcüivrnNi
Karar Tarihi: 16.12.202l

Karar No: 380

Karar Ozeti: Il Ozel 202| Mali Yılı Bütçesinin 44.78.34.00.000-
01.1.2.00.000-5-07.1.5.03 "Köylere" harcama kaleminden, İlimiz
Merkez İlçesi Btirnük Köytinün yardım talebi ihtiyaç dilekçesinde
belirtilen işlerin yapıml için,2021. Mali Yılı Bütçe Karamamesinin 8.
maddesi ve İ1 Genel Meclisinin05.12.2005 gtin ve 118 sayılı kararı ile
yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hfüi.imlerine göre

TL yardım yaprlmasının uygun old

KoNU
İ Özel İdarc202l Mali Yılı Bütçesinin 44.78.34.00.000-01.1.2.00.000-5-07.|.5.03 "Köylere" harcama

kaleminden, İlimiz Merkez İlçesi Bümfü Köyüniin yardım talebi ihtiyaç dilekçesinde belirtilen işlerin yaplmı
için,202l Mali YılıBütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin05.12,2005 gün ve 118 sayılı
kararı ile ytirürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hiikiimlerine göre yardım yapılması.

KARAR
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdtirlüğilni.in Valilik Makamından havaleli 06.12.202I tarihli yazrsrrun

İl Enciimenince incelenmesi neticesindeiİdaremiz202l Ma|i Yılı Bütçesinin 44.78,00.62.05-01.1.1.01.00.000-
5-07.01 "Köylere" harcama kaleminden;

YARDIMIN KONUSU YARDIM
MİKTARI

ikler Mahallesinde bulunan yemekhanenin bakım onarımı için

ToPLAM

İl Özel İdarc 202I Mali Yılı Bütçesinin 44.78.34.00.000-01.1.2.00.000-5-07.1.5.03 "Köylere" harcama
kaleminden, İlimiz Merkez İlçesi Bürnük Köyilntin yardım talebi ihtiyaç dilekçesinde belirtilen işlerin yaplmı
için,202l Mali YılıBütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İ1 Genel Meclisinin05.12.2005 gtln ve 118 sayılı
kararı ile ytlrtlrlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" htikiimlerine göre 8.000,00 TL yardım yapılmasının
uygun olduğuna.

Yapılan yardımın yerinde ve amacma uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Mali Hizmetler
Müdilrlüğü ile Yatırım İnşaat Müdtirlüğünce kontrol edilerek, amacına uygun olarak kullanımının sağlanmasma.

Gereği için karar ömeği ve eklerinin, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğtine ve Yatırım İnşaat
Müdürlüğiine tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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: İlimiz Safranbolu İlçesi Tokatlı Köyü, Merkez mevkii,
Küme evler,No:126 kapı numaralı adreste, 101 ada,60 parselde
mülkiyeti Ayşe TERZİarrlırlBrOĞLU adına kayıtlı taşrnmaz iizerinde
bulunan yaprya ilişkin, Çevre Şehircilik ve İtlim Değişikliği İl
Müdilrlüğilntln |8.||.202l tarih ve 2235863 sayıh yazısında yapı
sahibinin Bakanlıkça lisanslandırılmrş yetkili kuruluşa yaptırmış
oldukları riskli bina tespit raporu, Çevre Şehircilik ve İtlim
Değişikliği İl lırluOurluğü teknik personelleri tarafindan incelenmiş ve
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşttirülmesi Hakkında
Kanun kapsamında riskli yapı olduğu tespiti yapılmıştır.6306 Sayılı
Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 8.maddesinin 1. Fıkrası gereği

çewe şehircilik ve İtlim Değişikliği İı Müdürlüğü gerekli
tebligatların yapılması ve riskli yapırun yıktırılması için 08.12.202l
tarih ve 2387872 sayıJıı yazı ile İdaremize bildirimde bulunmuş olup,
6306 sayılı kanunun tahliye ve yıktırma başlığı altındaki 5. Maddesinin
3. Fıkrasında "Uygulamaya başlamadan önce, riskli yapıların
yıktırılması için, bu yapıların maliklerine 60 (altmış) giinden az
olmamak izere siire verilir." htiktimleri yer almaktadır. Yukarıda
değinilen hfütımler ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İ1

Müdürlüğü'nin yazı|an doğrultusunda taşınmaz maliklerine riskli
ası için 60 sün süre verilmesinin

Karar Tarihi: 1 6. 1 2.202|

Karar No:379

T.C
KARABÜ « iı Özı,ı, İuannsİ

iı, nNcüvıBNi

KoNU

İlimiz Safranbolu İlçesi Tokath Köyü, Merkez mevkii, Küme evler, No:126 kapı numaralı adreste, 10l
ada,60 parselde mülkiyeti Ayşe TERZİeHlırlBrOĞLU adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yaprya ilişkin,
çevre şehircilik ve İklim Değişikliği İl ıırıtıatırltığtintin |8.11.202l tarih ve 2235863 sayılı yazısında yapı
sahibinin Bakanlıkça lisanslandırılmış yetkili kuruluşa yaptırmış oldukları riskli bina tespit raporu, Çevre
şehircilik ve İklim Değişikliği İl lıltıatırltığü teknik personelleri tarafından incelenmiş ve 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olduğu tespiti yapılmıştır.6306
Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 8.maddesinin 1. Fıkrası gereği Çevre Şehircilik ve
İtlim Değişikliği il lırliıatırltıgü gerekli tebligatların yapılması ve riskli yapınm yıktırılması igin 08.12.202l tarih
ve2387872 sayılı yazı ile İdaremize bildirimde bulunmuştur. 6306 sayılı kanunun tahliye ve yıktırma başlığı
altındaki 5. Maddesinin 3. Fıkrasında "Uygulamaya başlamadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu
yapıların maliklerine 60 (altmış) gtinden az olmamak üzere siire verilir." hiikiimleri yer almaktadır. Yukarıda
değinilen hiiktimler ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İ lıltlatlrltığü'nün yazı|arı doğrultusunda taşınmaz
maliklerine riskli yapısını yıktırması için 60 gün süre verilmesi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdtirlüğüniin Valilik
Makamından havaleli |6.12.202l tarihli yazlsı ve eklerinin incelenmesi neticesinde;

İlimizSafranbolu İlçesiTokatlı Köyü,Merkez mevkii,Küme evler,No:126 kapı numaralı adreste, l01
ada,60 parselde mülkiyeti Ayşe TERZİerrVlBrOĞLU adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yaprya ilişkin,
çevre şehircilik ve İkıim Değişikliği İ ıırıtıdtırltığüntin l8.I1.202| tarih ve 2235863 sayı|ı yazısında yapı
sahibinin Bakanlıkça lisanslandırılmış yetkili kuruluşa yaptırmış oldukları riskli bina tespit raporu, Çevre
şehircilik ve İkıim Değişikliği İl ıııtıOtırltığü teknik personelleri tarafindan incelenmiş ve 6306 sayıh Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştiirülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olduğu tespiti yapılmıştır.6306
Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 8.

J



itıim Değişikliği iı ıırıtıatırltiğü gerekli tebligatların yapılması ve riskli yapmm yıktırılması için 08.12.202| tarih
ve23878j2 sayılı yazı ile İdaremize bildirimde bulunmuş olup, 6306 sayılı Kanunun tahliye ve yıktırma baŞlığı

altındaki 5. Maddesinin 3. Fıkrasında "Uygulamaya başlamadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu
yapıların maliklerine 60 (altmış) giinden az olmamak üzere siire verilir." hilkümleri yer almaktadır. Yukarıda
değinilen hiikiimler ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İ lırltlOtlrlUğü'niin yazıIarı doğrultusunda taşınmaz
maliklerine riskli yapısını yıktırması için 60 giln siire verilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar ömeği ve eklerinin, İ1 Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile Yol ve
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğtlne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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Karar Özetiz İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde yerleşik alan
sınırları dışında 267 Adal5l Parselde 40832160992 kimlik
numaralı Sadık COŞK[IN'un izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet
dilekçesiyle bildirilmiş olup; İdaremiz teknik elemanları
tarafindan yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik ^ alan
sınırları dışında kalan taşınmaz üzerinde 108 m'izinsiz
yapı tespit edilerek 03.11.202l tarihinde Yapı Tatil Zaptı
Tutanağı düzenlenmiş olup, söz konusu yapı izinsiz olarak
yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi
gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 4.700187 (Dört bin yedi
yüz lira seksen yedi kuruş) idari pata cezasının uygulanması ve
ayrtca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyarınca idari
para cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu
alanın bulunduğu ar§a veya arazinin emlak vergisine esas
asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel
kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre verilen parü
cezalarına üyrıcü ilave edilir. Bn fıkraya göre verilen
idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde
aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzuata aygun hale
getirilmesi halinde bu bent ayarınca ilave edilen para cezası
tahsil edilınez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı
mevzuata uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar
Kanununun 32. Maddesi gereği en çok l(bir) ay süre
verilmesine, aksi halde 34' yapı sınıfi kaçak yapı için ilave
105,84 TL ğüz beş lira seksen dört kuruş) idari pata cezası
uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafindan yıkılıp
masraflarrnrn yap| sahibi olan Sadık COŞKUN'dan tahsil
edilmesinin uygun olduğuna.

Karar Tarihi: 16.12.202l

Karar No:378

T.C
KARABÜ « iı Öznı, İ»ı.nnsİ

iı, nNcüıvrrcNi

KoNU

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde yerleşik alan sınırları dışında 267 Ada 151 Parselde 40832160992
kimlik numaralı Sadık COŞKUN'un izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir.
İdaremizteknik elemanları tarafindan yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan
taşıt:mıaz üzerinde 108 m2 izinsiz yapı tespit edilerek 03.11.202l tarihinde Yapı Tatil Zaptı
Tutanağı düzenlenmiştir. Söz konusu yapıizinsizolarak yapıldığından dolayı 3194 sayıLı İmar Kanununın42.
maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 4.700187 (Dört bin yedi yüz lira seksen yedi kuruş) idari para
cezasmm uygulanması ve ayrrca '(Ek:25/3/2020-7226/39 Md,) Bu fıkra uyarınca idari para ceza§ı
verilmesini gerehtiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veyü arazinin emlak vergisine esas
asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre
verilen para cezalarına ayrıcü ilave edilir. Bufıkraya göre verilen idari para cezusının ilgilisine tebliğinden
itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzaata uygun hale getirilmesi halinde bu bent
uyarınca ilave edilen para ceznsı tahsil edilmez." Hükmil gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata
uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32.Maddesi gereği en çok l(bir) ay süre verilmesine,
aksi halde 3,4. yapı sınıfi kaçak yapı için ilave 105,84TL (Yiizbeş lira seksen dörtkuruş) idari patacezası
uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafındarı yıkıhp masraflarrnm yapı sahibi olan Sadık
COŞKUN'dan tahsil edilmesi.

P+ryq( "fr/



KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İ1 Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdiirlüğüntin Valilik
Makamından havaleli |6.12.202l tarihli ya^fl ve eklerinin incelenmesi neticesinde;

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köytinde yerleşik alan srnırları dışında 267 Ada 151 Parselde 40832160992
kimlik numaralı Sadık CoŞKuN'ıırıizinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiş olup;
İdaremiz teknik elemanları tarafindan yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan
taşrnmaz üzerinde 108 m'izinsiz yapı tespit edilerek 03.11.202l tarihinde Yapı Tatil Zaptı
Tutanağı düzenlenmiş olup, söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun
42. maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 4.700,87 (Dört bin yedi yüz |itaseksen yedi kuruş) idari
pata cezasının uygulanmasl ve ayrıca "(Ek:25l3l2020-7226l39 Md.) Bu fikra uyarrnca idari para cezasl
verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu aısa veya arazinin emlak vergisine esas
asgari metrekare birim değerinin çalplmı ile bulunan bedel kadar idai para cezası yukarıdaki bentlere göre
verilen para ceza|arına ayrrca ilave edilir. Bu fikraya göre verilen idari para cezasmm ilgilisine tebliğinden
itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yaplmmın mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent
uyarmca ilave edilen pata cezası tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzıata
uygun hale getirilmesi için 3l94 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok l(bir) ay süre verilmesine,
aksi halde 34. yapı sınıfi kaçak yapı için ilave 105,84 TL (Yüz beş lira seksen dört kuruş) idari para cezası
uygulanmasl ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafındarı yıkılıp masraflarrnm yapl sahibi olan Sadık
COŞKUN'dan tahsil edilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Mali
Hizmetler Müdilrlüğü ve Yol Ulaşım Hizmetleri Müdilrlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.

Vali
Başkan
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T.C
KARABü « iı öznı, in^q.REsi

iı, nNcüvınNi

ffi Eflani ilçesiAlaçatKöyünde l02 Ada
3 parselde 68155248302 TC. Kimlik numaralı İbrahim TUNÇ'un
yapmlş olduğu kaçak yapıya İl Encümeninin 06.|2.2017 tarih ve
205 numaralı kararıyla 18.198,21 TL. (On sekiz bin yüz doksan
sekiz lira yirmi bir kuruş) para cezası verilmiştir. İdari para
cezasmm hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Değişik İş No:
20l8l4l1 D.İş dosya numarasıyla dava açılmıştır. Bu süre zarfinda
İbrahim Tunç yapmış olduğu kaçak yapı için İmar Barışından
faydalanmış ve 05.01.2019 tarih 1787578 başvuru numarasıyla
almış olduğu Yapı Kayıt Belgesini idaremize ibraz etmiş olup,
Yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar Uygulama
Yönetmelğinin 6 (I)Maddesi uyarınca, "..alınmış yıkım kararları
ile lahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilirr yönetmelik
hükmüne istinaden idari para cezasının iptali ve dosyanın yeniden

irilmesinin

Karar Tarihi: 1 6. 12.202l

Karar No:377

KoNU
ilimiz Eflani İlçesiAlaçatKöyünde |02 Ada 3 parselde 68155248302 TC. Kimlik numaralı İbrahim TUNÇ'un

yapmlş olduğu kaçak yapıya İl Encümeninin 06.12.2017 tarih ve 205 numaralı kararıyla 18.198,21 TL. (On sekiz bin
yüz doksan sekiz lira yirmi bir kuruş) para cazafl verilmiştir. İdari para cezasının.hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle
Değişik İş No: 20181411 D.İş dosya numarasıyla dava açılmıştır. Bu süre zarfinda İbrahim Tunç yapmış olduğu kaçak
yapı içinİmar Barışından faydalanmış ve 05.01.2019 tarih 1787578 başvuru numarasıyla almış olduğu Yapı Kayıt
Belgesini idaremize ibraz etmiştir.Yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin Usul ve Eşaslar Uygulama Yönetmeliğinin 6
(I)Maddesi uyarınca, "..alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilirl yönetmelik
hükmüne istinaden idari para cezasınm iptali ve dosyanın yeniden değerlendirilmesi.

KARAR
Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik Makamından

havaleli 16.12.202| tarihli yazıg ve eklerinin incelenmesi neticesinde;

i|imiz Eflani İlçesi Alaçat Köyünde |02 Ada 3 parselde 68155248302 TC. Kimlik numaralı İbrahim TUNÇ'un
yapmış olduğu kaçak yapıyaİl Encümeninin 06.|2.2017 tarih ve 205 numaralı kararıyla 18.198,21 TL. (On sekiz bin
ytıİ dot.u, sekiz lira yirmi bir kuruş) para cezası verilmiştir. İdari para cezasınrnlıukuka aykırı olduğu gerekçesiyle
Değişik İş No: 20l8l4l1 D.İş dosya numarasıyla dava açıln ıştır. Bu süre zarfinda İbrahim Tunç yapmış olduğu kaçak
yapı içinİmar Barışından faydalanmış ve 05.01.2019 tarih 1787578 başvuru numarasıyla almış olduğu Yapı Kayıt
Belgesini idaremize ibraz etmiş o|up, Yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar aygulama Yönetmelğinin 6
(l)Maddesi uyarınca, "..alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilirn yönetmelik
hükmüne istinaden idari para cezasınm iptali ve dosyanın yeniden değerlendirilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile Mali Hizmetler
Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.

Vali
Başkan
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T.C.
KARABür iı, özrı, iomrcsi

iı, nNcüıvınNi

KoNU
İ1 Özel Idare 202| Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.01-01.1.1.00.000-5-07.1.5.03 "Köylere" harcama

kaleminden, İIimizEflani İlçesi Köylerinin yardım talepleri ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için,
202l Ma|i Yılı Bütçe Karamamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005 giin ve 1l8 sayılı kararı ile
yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hükiimlerine göre yardım yapılması.

KARAR
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli |6.12.202| tarihli yazısının İl

Encümenince incelenmesi neticesinde; İdaremiz202I Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.01-01.1.1.01.800-5-07.1.5.03
"Köylere" harcama kaleminden;

2021 Malli Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.0l-
01.1.1.00.000-5-07.1.5.03 "Köylere" harcarrıa kaleminden, Ilimiz
Eflani İlçesi Köylerinin yardım talepleri ihtiyaç dilekçelerinde
belirtilen işlerin yaplmı için,2021. Mali Yılı Bütçe Karamamesinin 8.

maddesi ve İ1 Genel Meclisinin05.t2.2005 gtin ve 118 sayılı kararı
ile yüriirlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hiikümlerine göre

56.500,0O-TL yardım yapılmasının uygun olduğuna.

Karar Tarihi: |6,12,202l

Karar No: 376

EFLANİ

S.No KÖY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM
MİKTARI

1 Halkevi Köyü Köy Altyapı çalışmaları ve Çemeş Mahallesi Köy Konağı
Bakım Onarımı İçin

2.500,00

2 Akören Köyü Merkez Mahalle altyapı çalışmaları için 2.000,00

3 Esencik Köyü Çeşme bakım onarımı için 2.800,00

4 Avşar Köyü Merkez Mahalle sosyal tesis bakım onarımı için 1.500,00

5 Gelicek Köyü Köy Altyapı Çalışmalar (Yol İçin) 2.100,00

6 Akçakese Köyü Köy altyapı çalışmaları için 3.200,00

7 Başiğdir Köyü Merkez Mahalle altyapı çalışmalan için 2.000,00

8 Kocacrk Köyü İmamoğlu Mahallesi sosyal tesisin altyapı çahşmaları için 1.500,00

9 Güngören Köyü
Merkez Mahalle altyapı çalışmaları için 700,00

Ahatlar Mahallesi boru alımı için 700,00

10 Çukurören Köyü Merkez ve Mahalleleri altyapı çalışmaları için 3.200,00

11 Çal Köyü Merkez ve Mahalleleri altyapı çalışmaları için 1.300,00

12 cavuslu kövü Merkez ve Mahalleleri altyapı çalışmaları için 3.000,00

13 Karacaprnar Köyü Merkez ve Mahalleleri altyapı çalışmaları için 1.750,00

l4 Çemçi Köyü
Mollahalil Mahallesindeki çeşmenin bakım onarımı için 2.500,00

Rahmanlar Mahallesi köy odası bakım onaf,lm ve çevre
düzenlemesi

2.500,00

15 Göller Köyü Merkez ve Mahalleleri altyapı çalışmaları için 3.500,00

l6 Karataş Köyü Merkez ve Mahalleleri altyapı çalışmaları için 2.500,00

17 Bağhca Köyü Şehit Zabit Gelik Camii ve sosyal tesisin yapımı için 3.000,00

18 Şenyurt Köyü Merkez Mahalle sosyal tesis bakım onarımı için 1.500,00

|9 Güngören Köyü Ahatlar Mahallesi boru alımı için 700,00



İ1 Özel İdare 202l Mali Yılı Bütçesinin 44.t8.00.62.01-01.1.1.00.000-5-07.1.5.03 "Köylere" harcama
kaleminden,İ|imizEflani İlçesi Köylerinin yardım talepleri ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için,
202l li/ıali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İ1 Genel Meclisinin 05.|2.2005 giin ve 118 sayılı kararı ile
yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hüktimlerine gfue 26 köye toplam 56.500,00-TL yardım
yapılmasının uygun olduğuna.

Yapılan yardımın yerinde ve amacma uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Eflani Kaymakamlığı, Su ve
Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ile Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce kontrol edilerek, amacına uygun olarak
kullanımının sağlanmasına.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Su

İ

Genel Sekreter
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Namazcıoğlu Mahallesinde yapılacak olan su deposu için

Kanalizasyon şebekesi bakım onarımı için

Kelekoğlu Mahallesi altyapı çalışmaları içinKutluören Köyü

Yukarı Hıdırlı Mahallesi sosyal tesisin çevre düzenlemesi için
Durallar Matıallesinde bulunan yemekhane ve köy konağı
bakım onarımı
Karasafik Mahallesinde su deposunda kullanılmak ıjzercbiz
ve elektrik kablosu alım işi içi
Altyapı çalışmaları için

ToPLAM

ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ile Eflani Kaymakamlığına tevdiine o liği ile karar verildi.
\

Başkan üy.



T.C.
KARABÜ« İı, Öznı, İıantsİ

iı, nncüvınxi
Karar Tarihi: 0g.lZ.ZOZ7

Karar No: 375

karar Özeti: karabük
Müdülüğü'nün 07,12.20
"OŞB Uygulama Yönetmeliğine gör
aorl 1<.,^J^1- -.:--^ı^-_ ı ,asıl, 15 yedek üyeden oluşturulmİsı
tarihinde yapılan Genel Kurula istin
temsilci isminin bildirilmesi istenme
Bölgeleri Kanununun 7'nci maddesini
hükümlere istinaden, 5"rbl| Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyete,İdaremizi. temsilen, İl EnctımenT kararıyıa; 1) İrfan BAYLAN Destek
|;,1tİlyl Ylli:' (Asıl) 2) Abdullah ııübaıı,ı i;;."i<",al Hizmetleri

|L,Zvzl rarrn Ve ZU2I/5U7 Saylll
Üye sayısının 15 asıl, 15 y.j.t
ihinde yapılan Genel Iİurula

mesi istenmektedir. 4562 Sayı|ı Organize
kuruıuşuna katııan Ir*_. ,. kr*ı._İİXd;;1;1"'"fu;,İ.,l'.;:ilh,|H*T'İou' "";ş.uui. iJy.,, o§B,nin
arasından tespit edilecek on beş asıl
hariç dört yıl için seçilir ve temsil etuye lan üyeninkatı üyedin kalan siireyi tamamlar. vali, müteşebbisüye a tutulur." hükmü yer almiştır. Bundan öncekiBölgesi Müteşebbis Heyete, İdar
Müdürü (Asıl) 2) Abdullah HÜS
göre, Karabük organize Sanayi Böl İ}] 

UYe olarak katılmışlardır, Buna
Encümenince 1 (bir) adet asil, 1 (bir) ine, İdaremizi temsilen Karabiik İl

Müdürü (yedek) üye olarak görevlendirilmesinin uygun oıorgunu.
KONU 

-

Karabiik Organİze Sanayİ Bölsesi (KARORsAN\ Lrii.ıfifıiixfi,-ji_ 
^.r.1?,2021tarih ve 20211507 sayılı

lvl ara uı.ıal-vaıı s Üyesi İl Genel Meclis ÜyesiBaşkan T.i--^üy.

yıl T]nv Kİ
Emlak ve İsti Müdürü Tarı Müdürü

KARAR
Karabük Organize Sanayi Bölg

istinaden, "OSB Uygulama
şturulması gerektiği'' belirti

ot ganize s anayi B öı geı eri Kanununun 7,".i İ.*'f. İHJ:}l l';İ:il,
§?T9ük orgarıize §-paxi Bölgesi Müteşebbis Heyete, idaremizi temsBAYLAN Destek Hizmetleri ü,.ıd,ırti (Asıl) zı aıjo"İİan İuİeırı-İr"üye uygun olduğuna.Baş i',ilhf*Tiif,",?l'.Tlffi-'ffiil i jffiHffiil],,y#şl|,ıol].,*

-^

Genel'Sekreter



T.C
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iı, rcNcüvırcxi

i: İlimiz Safranbolu İlçesi Kuzyaka Köseler
Köyü, tapuda |4| ada,2 parselde kayıth taşınmazın ifrazı
talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar
planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları
içerisinde kalmakta olup, 3194 sayıh İmar Kanunu'nun 16.

maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45.
maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazın, ekli durum
haritasında görüldüğü izere; (a), (b), (c) ve (d) parseller
olarak 4'e ifrazının uygun ol

Karar Tarihi: 09,12,202l

Karar No:374

KoNU
İlimiz Safranbolu İlçesi KızyakaKöseler Köyü, tapuda |4| ada,2 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazıtalep

edilmektedir. Söz konusu taşıwrıaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırlaıı
igerisinde kalmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'ıin 44-45.
maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (a), (b), (c) ve (d)
parseller olarak 4'e ifuazı.

KARAR
Yapılan müzakereler sonucunda; İI Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdilrlüğüniin Valitik

Makamından havaleli 09 .12202l tarihli yazlsmrn incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Kuzyaka Köseler Köyü, tapuda 141r ada,2 parselde kayıtlı taşınmazın ifraz
işlemi Mukadder ORHAN, Ayhan ORHAN, Alaaddin ORHAN, Ayfer UYSAL ve Selma ÇETİNKAYA'nın
|7.11.202I tarih ve l|675 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdtlrlüğilmilz
tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüşttir.

İlimiz Safranbolu İlçesi Kuzyaka Köseler Köyü, tapuda I4l ada,2 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı
talep edilmektedir. Söz konusu taşrnmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan
Sınırları içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlar
Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü izere;
(a), (b), (c) ve (d) parseller olarak 4'e iftazının uygun olduğuna.

Gereği için karar ömeği
oybirliği ile karar verildi.

ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdiirlüğtlne tevdiine

Vali
Başkan
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Karar Tarihi: 09.12.202l

Karar No: 373

Karar Ozeti: Ilimiz Safranbolu Ilçesi Konarı Köyü, tapuda
10l ada 96 ve 97 parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhidi
(birleştirme) talep edilmektedir. Söz konusu taşrnmazlar,
herhangi bir plan kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan
Sınırları içinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun
16. maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45.
maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazların, ekli durum
haritasında görtildüğü ıüzerc (A) olarak tevhidinin uygun

Vali
Başkan

KoNU
Ilimiz Safranbolu İlçesi Konarı Köyii, tapuda 101 ada 96 ve 97 parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhidi

(birleştirme) talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz|at, herhangi bir plan kapsamında olmayıp Köy Yerleşik
Alan Sınırları içinde kalmaktadır. 3|94 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlar
Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazların, ekli durum haritasında görüldüğü
ijzerc (A) olarak tevhidi.

Yapılan müzakereler sonucund aı İl Öze|ffiHr-ar ve Kentsel iyileştirme Müdtirlüğiinün Valilik
Makamından havaleli 09 .I2.202l tarihli yazlsrnrn incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Konarr Köyü, tapuda 10l ada 96 ve 97 parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhidi
(birleştirme) talep işlemi 7803l|97 Nolu Karabiik Lisanslı Harita Kadastro Miihendislik Bürosunun03.12.202l
tarih ve 140 sayılı yazı$ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdtirlüğilmüztnafındanincelenerek
İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüşttir.

İlimiz Safranbolu İlçesi Konarı Köyü, tapuda 10l ada 96 ve 97 parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhidi
(birleştirme) talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazlar, herhangi bir plan kapsamında olmayıp Köy Yerleşik
Alan Sınırları içinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlar
Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince; söz konusu taşınmaz|aın, ekli durum haritasında görtlldüğü
izere (A) olarak tevhidinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği
oybirliği ile karar verildi.

ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğilne tevdiine

İl Genel Meclis Üyesi
üy. üy.

Genel sekreter
üy.

er Müdürü

IN

ş.
Yılmaz TIR,
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: İlimiz Safranbolu İlçesi Karıt Köyü,tapııda1ı75
ada 1l, 14, 15,24,25,26,32 ve 33 parsellerde kayıtlı
taşınmazların tevhidi (birleştirme) talep edilmektedir. Söz
konusu taşııwıaz|ar, herhangi bir plan kapsamında olmayıp
Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmakta olup, 3194 sayılı
İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlar
Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince; söz konusu
taşınmazların, ekli durum haritasında görüldüğü üzere (A)
olarak tevhidinin uygun oldu

Karar Tarihi: 09,12,202l

Karar No: 372

KoNU
İlimiz Safranbolu İlçesi Kant Köyü, tapuda 175 ada l|, 14, 15,24, 25,26, 32 ve 33 parsellerde kayıtlı

taşınmazların tevhidi (birleştirme) talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazlar, herhangi bir plan kapsamında
olmayıp Köy Yerleşik Alan Sırurları dışında kalmaktadır.3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız
Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazların, ekli durum haritasında
görüldüğü üzere (A) olarak tevhidi.

KARAR
Yapılan miizakereler sonucunda; İ| Öze| İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdtlrlüğiintin Valilik

Makamından havaleli 09 .12202l tarihli yazıslrun incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Karıt Köyü, tapuda l75 ada ll, 14, |5,24,25,26,32 ve 33 parsellerde kayıtlı
taşıııırrıa/ıarın tevhidi (birleştirme) talep işlemi 78031197 Nolu Karabük Lisanslı Harita Kadastro Miihendislik
Btirosunun 01.12.202l tarih ve l39 sayılı yazısı ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdtirlüğtimüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Safranbolu İlçesi Karıt Köyü, tapuda 175 ada11.,14, |5,24,25,26,32ve 33 parsellerde kayıtlı
taşınmazlaıın tevhidi (birleştirme) talep edilmektedir. Söz konusu taşııurıazlar, herhangi bir plan kapsamında
olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve
Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazların, ekli durum haritasında
görüldüğü ıd.zerc (A) olarak tevhidinin uygun olduğuna.

Gereği için karar ömeği ve eklerinin, İ1 Özel İdaresi
oybirliği ile karar verildi.

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğiine tevdiine

Vali
Başkan

i yesi
üy"

(Imza)
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l<a.ur Öretl: İdaremiz 202| Mali Yılı Bütçesinde yer alan

44,78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek Ödenek" harcama

kalemindeki ödenekten 30.000,00-TL ödeneğin,
44.7 8.00.62.05-0 1 . 1 . 1 .00.00-05-07.0 l .05.03 "Köylere" harcama
kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü
Yönetmeliğinin 38.maddesine göre aktarılması ve aktarılan bu
ödeneğin artan içme suyu ihtiyacını karşılamak ve yeni su
kaynakları bulmak amacıyla sondaj çalışmasr için Safranbolu
İlçesi Yazıköy Köytine, 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin
8.maddesi ve İl Genel Meclisinin05.12.2005 giln ve 118 sayılı
kararı ile yiiriirlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği"

aktarılmasının uygun ol

Karar Tarihi: 09.12,202l

Karar No:371

KoNU
İdaremiz 2021 Ma|i Yılı Bütçesinde yer a|an 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek Ödenek"

harcama kalemindeki ödenekten 30.000,00-TL ödeneğin, 44.78.00,62.05-01.1.1.00.00-05-07.01.05.03

"Köylere" harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Müasebe Usulü Yönetmeliğinin 38.maddesine
göre aktarılmasr ve aktarılan bu ödeneğin artan içme suyu ihtiyacını karşrlamak ve yeni su kaynaklarr
bulmak amacryla sondaj çalışması için Safranbolu İlçesi Yazrköy Köyüne, 2021 Mali Yılı Bütçe
Kararnamesinin 8.maddesi ve İ1 Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı karurı ile yürürlüğe giren

"Köylere Yardım Yönetmeliği" htikiimlerine göre gönderilmesi.

KARAR
Yapılan müzakereler sonucunda;İI Özdı İdaresi Mali hizmetler Müdtirlüğtlntin Valilik Makamından

havaleli 09.|2.202I tarih ve 11 135 sayılı yazlsrrun incelenmesi neticesinde;

İdaremiz 202I }/ıali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek Ödenek"

harcama kalemindeki ödenekten 30.000,00-TL ödeneğin, 44.78.00,62.05-01.1.1.00.00-05-07.01.05.03

"Köylere" harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 38.maddesine
göre aktarılması ve aktarılan bu ödeneğin artan içme suyu ihtiyacını karşılamak ve yeni su kaynaklarr
bulmak amacryla sondaj çalrşması için Safranbolu İlçesi Yazıköy Köytine, 2021 Mali Yılı Bütçe
Kararnamesinin 8.maddesi ve İ1 Genel Meclisinin 05.12.2005 giin ve ll8 sayılı kararı ile yürürlüğe giren

"Köylere Yardım Yönetmeliği" hiikiimlerine göre aktarılmasırun uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Safranbolu Kaymakamlığı ile Su ve
Kanal Hizmetleri Müdtirlüğtine tevdiine oybirliği ile karar verildi.

il Genel Meclis Üyesi
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İlimiz Eflani İlçesi Bağlıca Köyu |I7 ada 15 parsel üzerindeki yapmm, mal ve can güvenliği açısından
tehlike arz ettiği gelen şikayetlerle belirlenmiştit. 3|94 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde; "Genel
güvenlik ve asayiş bakırnından tehlike arzettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya
tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların
sahiplerinin adrese dayalı nüfus knyıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için
belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır, Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hdlinde bu
durum tebligat yapcın idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine
kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlihe bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında
binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü
geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan
kaldırılmaması hdlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı o% 20
fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının falcruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe
bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına
lüzum knlmalrsızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." htikmü gereğince; konuya ilişkin 20.08.202I tarihli
ve 6760 sayılı tebligat yazsLi tehlike atz eden metruk binaya asılmış, ayflca ilgililerine tebligatlar
gönderilmiştir. Geçen stire zarfında ilgilileri tarafindan tehlikeyi ortadan kaldıracak herhangi bir işlem
yapılmamıştır. Bahse konu 117 ada 15 parsel üzerinde bulunan ve tehlike atzedenmetruk binanın yıkılması

KARAR

Karar Tarihi: 09. 1 2.2021

Karar No:370

karar özeti: İlimiz Eflani i Bağlıca Köyü |l7 ada 15 parsel
üzerindeki yapmm, mal ve can güvenliği açısından tehlike aru ettiği
gelen şikayetlerle belirlenmiştit. 3|94 sayılı İmar Kanununun 39.
maddesinde; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arzettiği
valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının
yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından
tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt
sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için
belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır, Yapı sahibine bu
şekilde tebligat yapılamaması hfllinde bu durum tebligat yapan
idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat
varakası tebliğ yerine koim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada
ilramet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.
Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece
belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan
kgldırılmaması hfllinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri
belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı
sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf
belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı
ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum
kalmalçsızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." hükmü
gereğince; konuya ilişkin 20.08.202| tarihli ve 6760 sayılı tebligat
yaafl; tehlike arz eden metruk binaya asrlmrş, ayrrca ilgililerine
tebligatlar gönderilmiştir. Geçen stire zarfinda ilgilileri tarafindan
tehlikeyi ortadan kaldıracak herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bahse
konu ll7 ada 15 parsel üzerinde bulunan ve tehlike arz eden metruk
binanın yıkılmasının uygun old

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdare
Makamından havaleli 09,12.2021tarih ve 11136 sayılı



İlimiz Eflani İlçesi Bağlıca Köyü ll7 ada 15 parsel üzerindeki yapmln, mal ve can güvenliği açısından
tehlike aru ettiği gelen şikayetlerle belirlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde; "Genel
güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arzettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılor ile bir kısmı veya
tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların
sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayrt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için
belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hdlinde bu
durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine
kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlihe bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında
binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü
geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan
kaldırılmaması hfllinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı ol 20
fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa rnasraf belediye veya valilikçe
bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılrnasını icap ettiriyorsa rnahkeme kararına
lüzum knlmalrsızın zabıta marifttiyle derhal tahliye ettirilir." hükmü gereğince; konuya ilişkin 20.08.202l tarihli
ve 6760 sayılı tebligat ya^s\ tehlike aIz eden metruk binaya asrlmrş, ayflca ilgililerine tebligatlar
gönderilmiştir. Geçen siire zarfinda ilgilileri tarafindan tehlikeyi ortadan kaldıracak herhangi bir işlem
yapılmamıştır. Bahse konu 117 ada 15 parsel üzerinde bulunan ve tehlike atz eden metruk binanın yıkılmasının
uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İ1 Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdtlrlüğü ile Yol ve
Ulaşım Hizmetleri Müdtlrlüğtlne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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İlimiz Safranbolu İlçesi Cabbar Köytinde yerleş
26819628518 kimlik numaıalı Zekiye YAVUZ 'un
bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafindan
yapılmamış alanda kalan taşıııırıaz üzerinde 65 m2 izin
Zaptı Tutanağı düzenlenmiştir. Söz konusu yapı i
Kanununun 42. maddesi gereğince kaçak inşaatı yapankişiye 10.548,98 (on bin beş yüz kırk sekiz lira doksan
sekiz kuruŞ)idari para cezasınln uygulanmasl ve ayrıca "(Ek:25l3l2020-7226ııı İa.l Bu fıkra uyarınca idari
Para cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya atİzinin emlak
vergisine esas asgari metrekare birim değerinin çarplmı ile bulunan bedİl kadar 

'idari 
para cezası

Yukarıdaki bentlere göre verileflpata ceza|arına ayrrcailave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezaslnrn
ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ,. yrİr-rnm mevzuata uygun hale
getirilmesi halinde bu bent uyarrnca ilave edilen paracezagtahsil edilmez." rlul..u gereği ruhsat alınmaksızın
YaPılan YaPl mevzuata uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 3İ. İaddesi gereği en çokl(bir) aY süre verilmesine, aksi halde 3,A yapı sınıfi kaçak yapı için ilave 59,80 TL (Elli dolİuz lira seksen
kuruŞ) idari Para cezasl uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkİııp masraflarrnm yap1
s ahibi oları Zekiy e Y AY IJ Z'dan tahsil edilme si.

KARAR

Makamından havaleli 09.12.202l tarih ve l l134 sayılı

l/L

Karar Tarihi: 09.12.202l

Karar No:369

karar ozetiı ilimiz safranbolu ilçesi ca@
alantespiti yapılmamışalanda l49 Ada 34 parselde 26819628518
kimlik numaralı zekiye yAvuz'un izinsiz olarak inşaat yaptığı
şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları
tarafindan yerinde yapılan incelemede, köy y^erleşik alan tespiti
yapılmamış alanda kalan taşınmaz tizerinde 65 m2 izinsiz yapı tespit
edilerek 18.11.202l tarihinde Yapı Tatil Zaptı ıutanagı
düzenlenmiştir. söz konusu yapı izinsizolarak yapıldiğından doh!ı

3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi geregırrce façak inşaatı
yapan kişiye 10.548,98 (on bin beş yüz kırk sekiz iira doksan
sekiz kuruş) idari paru cezasmın uygulanması ve ayflca
"(Ek:25l3l2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyafmca idari para cezasr
verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanıırbulundiığu
arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim
değerinin çalpıml ile bulunan bedel kadar idari para cezas^
yukarıdaki bentlere göre verilen paıa cezalanna ayrıca-ilave edilir.
Bu fikraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden
itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yaptmnın mevzuata
uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para
cezası tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan
y4fı mevzuata uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar
Kanununun 32. Maddesi gereği en çok l(bir) ay stire verilmesine,
aksi halde 34 yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 59,80 TL (Elli dokuz
lira seksen kuru9 idari para cezası uygulanması ve izinsiz
uygulamanın idaremiz tarufından yıkılıp masraflarrnm yapı süibi
olanZekiye YAVUZ'dan tahsil edilmesinin u

ql /



İlimiz Safranbolu İlçesi Cabbar Köyiinde yerleşik alan tespiti yapılmamış alanda |49 Ada 34 parselde
26819628518 kimlik numaralr Zekiye YAVUZ'un izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle
bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan tespiti
yapılmamış alanda kalan Iaşıııırıaz üzerinde 65 m2 izinsiz yapı tespit edilerek 18.11.202l tarihinde Yapı lİtil
Zaptı Tutanağı düzenlenmiştir. Sözkonusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar
Kanununun 42. maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 10.548,98 (On bin beş yüz kırk sekiz lira doksan
sekiz kuruş)idari para cezaslrun uygulanmasl ve ayrrca "(Ek:25l3l2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyarınca idari
pata cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak
vergisine esas asgari metrekare birim değerinin çarplmı ile bulunan bedel kadar idari para cezasr
yukarıdaki bentlere göre verilen pafa cezalarına ayrrcailave edilir. Bu fikraya göre verilen idari para cezasmln
ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapımlnrn mevzuata uygun hale
getirilmesi halinde bu bent uyarmca ilave edilen pataceza$tahsil edilmez." Hfümü gereği rüsat alınmaksızın
yapılan yapL mevzuata uygun hale getirilmesi için 3194 sayı|ıİmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok
l(bir) ay süre verilmesine, aksi halde 34. yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 59,80 TL (Elli dokuz lira seksen
kuru$ idari para cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarınm yapı
süibi olan Zekiye YAVUZ'dan tahsil edilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Mali
Hizmetler Müdürlüğü ve Yol Ulaşım Hizmetleri Müdtirlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.

Vali
Başkan

Yı Kİ
Genel sekreter

üy.
Emlak ve İstimlö' uouru

M trNer
İl Genel Meclis Üyesi

üy"
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KoNU

İlimiz Eflani İlçesi Emirler Köyiinde yerleşik alan sınırları içinde 119 Ada 1 Parselde 47896922726
kimlik numaralı Avni BİLGİÇ 'in izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz
teknik elemanları tarafindan yerinde yapılan in
üzerinde 220 m2 izinsiz yapı tespit edilerek 03.11
Söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 31
inşaatı yapan kişiye 17.524,72 (On yedi binbeş ynzyirmi dört lira yetmiş iki kuruş)idaripara cezasmm
uygulanması ve ayrıca "(Ek:25l3l2020-7226l39 Md.) Bu fikra uyarrnca idari para cezası verilmesini gerektiren
aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya aruzinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim
değerinin çalpıml ile bulunan bedel kadat idari para cezasl yukarıdaki bentlere göre verilefl paıa cezalanna
ayrrca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde
aykırılığın giderilmesi ve yaplmmrn mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen
para cezası tahsil edİlmez." Hükmü gereğİ ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata uygun hale getirilmesi
için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok l(bir) ay süre verilmesine, aksi haldİ 34 yapı
sınıfi kaçak yapı için i|ave 288,20 TL (İki yüz seksen sekiz lira yirmi kuruş) idari para cezası uygulanması ve
izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarınm yapl sahibi olan Avni BİLGİÇ'ten tahsil
edilmesi.

Karar Tarihi: 09.12.202l

Karar No:368

: Ilimiz Eflani İlçesi Emirler Köytinde yerleşik
içinde 119 Ada l Parselde 47896922726

kimlik numaralı Avni nİlCİÇ 'in izinsiz olarak inşaat yaptığı
şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları

7226139 Md.) Bu fikra uyarınca idari paru cezasl verilmesini
gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya
arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin
çalplml ile bulunan bedel kadar idari para cazası yukarıdaki bentlere
göre verilen paru ceza|arına ayflca ilave edilir. Bu fıkraya göre
verilen idaiparu cezasmm ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde
aykırılığın giderilmesi ve yaplmmın mevzuata uygun hale getirilmesi
halinde bu bent uyaımca ilave edilen para cezasl tüsil
edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata
uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi
gereği en çok l(bir) ay süre verilmesine, aksi halde 3.A. yapı sınıfı
kaçak yapı için ilave 288,20 TL 1İki ytlz seksen sekiz lira yirmi
kuruş) idari paru cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz
tarafından yıkılıp masraflarınm yapl sahibi olan Avni BİlcİÇ'ten
tahsil edilmesinin uygun olduğuna.

KARAR

Müdürlüğüntin Valilik
Makamından havaleli 09.I2.202l tarihl yazısı ve eklerinin incelenmesi

v4/



İtmiz Eflani İlçesi Emirler Köyünde yerleşik alan sınırları içinde 119 Ada l Parselde 47896922726
kimlik numaralı Avni BİLGİÇ 'in izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz
teknik elemanları tarafindan yerinde yapılan in
üzerinde 220 ı* izinsiz yapı tespit edilerek O3.11
Söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 31
inŞaatı yapafl kişiye 17.524,72 (On yedi bin beş yüz yirmi dOrt lira yetmiş iki kuruş)idari para cezasırun
uygulanmasl ve ayrlca "(Ek:25l3l2020-7226l39 Md.) Bu fikra uyarmca idari para cezasr verilmesini gerektiren
aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim
değerinin çarplmı ile bulunan bedel kadar idari paru cezası yukarıdaki bentlere göre verilen para ceza|anna
ayflca ilave edilir. Bu fikraya göre verilen idari para cezasmm ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde
aykırılığın giderilmesi ve yaplmınrn mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen
para cezaıı tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapl mevzuata uygun hale getirilmesi
için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok l(bir) ay süre verilmesine, aksi haldİ 34 yapı
sınıfi kaçak yapı için i|ave 288,20 TL (İki yiiz seksen sekiz lira yirmi kuruş) idai paru cezafl uygulanması ve
izinsiz uygulamanın idaremiz tarufından yıkılıp masraflarrnn yapı sahibi olan Avni BİLGİÇ'ten tahsil
edilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar ömeği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Mali
Hizmetler Müdiirlügü ve Yol Ulaşım Hizmetleri Müdtirlüğtine tevdiine oybirliği ile karar verildi.

Genel sekreter
üy"
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Karar Tarihi: 02.12.202l

Karar No:367

Karar : İlimiz Eskipazar İlçesi Ova Köyü,
tapuda l20 ada,l1 parselde kayıtlı taşınmazın ifuazıta|ep
edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar
planı kapsamında olmayıp; Köy Yerleşik Alan Sınırları
içersinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun
16.maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45.
maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın ekli durum
haritasında görüldüğü izerc; (a) ve (b) parseller olarak
Z'ye ifrazının uygun

KoNU

İlimizEskipazar İlçesiOva Köyü, tapudal2} ada,11 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep
edilmektedir. Söz konusu taşııwıaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp; Köy Yerleşik Alan Sınırları
içersinde kalmaktadır. 3|94 sayılı İmar Kanunu'nun 16.maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45.
maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın ekli durum haritasında görüldüğü izerc; (a) ve (b) parseller
olarak 2' y e ifr azı işlemi.

KARAR

Yapılan mtizakereler sonucunda; İl Öze| İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğtintin Valilik
Makamından havaleli 02.12.202l tarihli ya^ smın incelenmesi neticesinde;

İlimiz Eskipazar İlçesi Ova Köyü, tapuda l20 ada,l 1 parselde kayıtlı taşııırrıazın ifraz işlemi Habibe
Yı|maz ve Yeter Y|LMAZ'ıI25.|1.202l tarih ve l|942 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel
İyileştirme Müdilrlüğiimiztarafından incelenerek İl Enctlmenimize sunulmuş olduğu görülmüştiir.

İlimiz Eskipazar İlçesi Ova Köyil, tapııdal2} ada,ll parselde kayıtlı taşınmazrn ifrazı talep

edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp; Köy Yerleşik Alan Sınırları
içersinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16.maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45.
maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın ekli durum haritasında görüldüğü izere; (a) ve (b) parseller
olarak 2'ye ifrazınln uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi
oybirliği ile karar verildi.

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdilrlüğiine tevdiine

Mustafa ÜıNar
İl Genel Meclis Üyesi

üy"

YılmaY Ti /eri
Emlak ve İstiml Müdtirü T

Genel sekreter
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Karar Tarihi: 02.12.202l

Karar No:366

: Ilimiz Safranbolu Ilçesi Aşağı Çiftlik Köyü,
tapudal23 ada,Zl parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep
edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı
kapsamında olmayıp, bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları
içersinde, bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında
kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun |6. ve 27.
maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri
gereğince, söz konusu taşınmazın Köy Yerleşik Alan Civar
sınırı dikkate alınarak hazırlanan ekli durum haritasında
görüldüğü izere; (a) , (b) ve (c) parseller olarak ifrazının
uyqun olduğuna

KoNU
İlimiz Safranbolu İlçesi Aşağı Çiftlik Köyü, tapuda |23 ada,21 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı ta|ep

edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp, bir kısmı Köy Yerleşik Alan
Sınırları içersinde, bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun l6. ve
27. maddeleri ve Plansız Alan|ar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın Köy Yerleşik
Alan Civar Sınırı dikkate alınarak haztlanan ekli durum haritasında görüldüğü izere; (a) , (b) ve (c) parseller
olarak ifrazı.

KARAR
Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik

Makamından havaleli 02.12.202| tarihli yaasının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Aşağı Çiftlik Köyü, tapuda l23 ada,21 parselde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi
Safiye AKMAN'ın vekili Fatma DUDUHACIOĞLU' nun 30.1I.202l tarih ve l209g sayılı dilekçesi ile talep
edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu
görülmüştür.

İlimiz Safranbolu İlçesi Aşağı Çiftlik Köyü, tapuda |23 ada,2l parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep
edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp, bir kısmı Köy Yerleşik Alan
Sınırları içersinde, bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. ve
27 . maddeleri ve Plansız A|anlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın Köy Yerleşik
Alan Civar Sınırı dikkate alınarak hazırlanan ekli durum haritasında görüldüğü izere; (a) , (b) ve (c) parseller
olarak iftazının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği
oybirliği ile karar verildi.

ve eklerinin, İl l İdaresi İmar ve kentsel

il Genel
Mustafa Üışal

İl Genel Meclis Üyesi
üy.

(İzinli)

Yılmaz'TiR i
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Karar Tarihi: 02.12.202l

Karar No:365

Karar Ozetiz Ilimiz Ovacık Ilçesi Erkeç Köyü, tapuda 111

ada, |9 parselde kayıtlı taşınmazın ifuazı ta|ep edilmektedir. Söz
konusu taşırıırıaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp bir
kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları içersinde, bir kısmı Köy
Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmakta olup,3l94 sayılı İmar
Kanunu'nun 16. ve 27. maddeleri ve Plansız Alanlar
Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu
taşrnmazrn Köy Yerleşik Alan Civar Srnrrr dikkate alınarak
hazırlanan ekli durum haritasında görüldüğü ıd,zere; (a) ve (b)

ler olarak ifuazınınuygun o

KoNU
İIimiz Ovacık İlçesi Erkeç Köyü, tapuda l11 ada,l9 parselde kayıtlı taşınmazın ifuazı talep

edilmektedir. Söz konusu taşıııırıaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp bir krsmr Köy Yerleşik Alan
Sınırları içersinde, bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmaktadıt.3l94 sayılı İmar Kanunu'nun 16.
ve 27. maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın Köy
Yerleşik Alan Civar Srnırr dikkate alınarak hazırlanan ekli durum haritasında görüldüğü izerc; (a) ve (b)
parseller olarak ifrazı. 

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdtirlüğiinün Valilik
Makamından havaleli 02.12.202l tarihli ya^ smın incelenmesi neticesinde;

İlimizOvacık İlçesiErkeç Köyü, tapudalll ada,19 parselde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi Gülistan
ADA ve Fatma ADA'nın 26J7202l tarih ve 11990 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel
İyileştirme Müdiirlüğiimüz tarafindan incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüşttir.

İlimiz Ovacık İlçesi Erkeç Köyü, tapuda 11l ada,l9 parselde kayıtlı taşınmazın ifuazı talep
edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp bir kısmı Köy Yerleşik Alan
Sınırları içersinde, bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmakta olup,3194 sayılı İmar Kanunu'nun
16. ve 27. maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın
Köy Yerleşik Alan Civar Srnrrr dikkate alınarak hazırlanan ekli durum haritasında görüldüğü izere; (a) ve (b)
parseller olarak ifuazının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdilrlüğtine tevdiine
oybirliği ile karar verildi.

Genel Sekreter
Başkan

Mustafa [nıar
İl Genel Meclis Üyesi

üy"
(İzinli)
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Karar Ozeti: Eflani Ilçe Ozel Idare Müdürlüğünün
202| Mali Yılı Bütçesinin 44.78.0052§|-
01.1.1.01.001-05-07.01 "Birliklere Yardım" harcama
kalemindeki 1 60.000,00-TL ödeneğin: 202l Mali Yılı
Bütçe Kararnamesinin 9.maddesi gereği Eflani
Köylere Hizmet Götiirme Birliği hesaplarına
gönderilmesinin uygun olduğuna.

Karar Tarihi: 02.12.202|

Karar No:364

KoNU

İ1 Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdiirlüğiinün Valilik Makamından havaleli 02.12.202l tarihli
yazlsmm incelenmesi neticesinde; Eflani İlçe Özel İdare Mtldürlüğilnün 2021 Mali Yılı Bütçesinin
44.78.00.62.01-01.1.1.01.001-05-07.01 "Birliklere Yardım" harcama kalemindeki l60.000,00-TL
ödeneğin: 202l Ma|i Yılı Bütçe Kararnamesinin 9.maddesi gereği Eflani Köylere Hizmet Göttirme Birliği
hesaplarına gönderilmesi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından
havaleli O2.I2.2O2I tarihli yaztsmm incelenmesi neticesinde; Eflani İlçe Özel İdare Müdtirlüğüniln 202l Mali
Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.01-01.1.1.01.001-05-07.01 "Birliklere Yardrm" harcama kalemindeki
160.000,00-TL ödeneğin:202l Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 9.maddesi gereği Eflani Köylere Hizmet
Götürme Birliği hesaplarına gönderilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, Mali Hizmetler Müdürlüğtine ve Eflani Köylere Hizmet
Götiirme Birliğine tevdiine oybirliği ile karar verildi.

MustafatıNer
İl Genel Meclis Üyesi

yıhü Ti Kİ
Emlak ve İstiml Müdürü

Başkan

üy.



mümktin olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büytik bir kısmı
uYgulama imar planına uygun şekilde oluşan imw ada|atlnln geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve
ikinci fikralarında yer alan hfütimlerde belirtilen şartlar arartmaz." hiikmtine istinaden, söz konusu taşınmaz
ParselasYon tatbiki miimkiin olmayan meskun alanda olup parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar
kaPsamında oluP, ekli durum haritasında görüldüğü üzerc; (Y1) ve (Y2) ile gösterilen kısımların yola terkinin
uygun olduğuna.

Gereği iÇin karar örneği ve eklerinin, İ1 Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdiırlüğüne tevdiine
oybirliği ile karar verildi.

Mustafa 1-1Nar
İl Genel Meclis Üyesi

Uye
(İzinli)
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