
T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ
Karar Tarihi: 04.08.2022

Karar No: 196

Karar Özeti: İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin
44.78.00.62.05-01.1.1.00.000-05-07.1.5.03 "Köylere" harcama 
kaleminden İlimiz Safranbolu İlçesi Köylerinin yardım talep 
ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2022 Mali 
Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin
05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 
"Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre 13.000,00- 
TL yardım yapılmasının uygun olduğuna._______________________

KONU
İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.05-01.1.1.00.000-05-07.1.5.03 "Köylere" harcama 

kaleminden İlimiz Safranbolu İlçesi Köylerinin yardım talep ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 
2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile 
yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre yardım yapılması.

KARAR
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli 04.08.2022 tarihli yazısının İl 

Encümenince incelenmesi neticesinde; İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.05-01.1.1.00.000-5-
07.1.5.03 “Köylere” harcama kaleminden;

SAFRANBOLU İLÇESİ:

S.N. KOY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM
MİKTARI

Yörük Köyü Köy mezarlığının duvarının tamir ve onarımı için 4.000,00
Karıt Köyü Tarımsal sulama kanallarının tamir, bakım ve onarımı için 5.000,00
Sırçalı Köyü Öte Mevkiinde yıkılan köy çeşmesinin yeniden yapılabilmesi için 4.000,00

TOPLAM 13.000,00

İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.05-01.1.1.00.000-05-07.1.5.03 "Köylere" harcama 
kaleminden İlimiz Safranbolu İlçesi Köylerinin yardım talep ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 
2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile 
yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre 13.000,00-TL yardım yapılmasının uygun 
olduğuna.

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

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne ve Safranbolu Kaymakamlığına tevdiine oybirliği ile karar 
verildi.
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T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ
Karar Tarihi: 04.08.2022

Karar No: 197

Karar Özeti: İl Özel İdaresi 2021 Mali Yılı Bütçesinin
44.78.00.62.04-01.1.1.00.000-5-07.1.5.03 "Köyler" harcama 
kaleminden, Ovacık İlçesi Sarılarsonya Köyü Köy Yardımı 
Talep dilekçesinde belirtilen işlerin yapımı için, 2022 Mali Yılı 
Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin
05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Köylere 
Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre 4.000,00-TL yardım 
yapılmasının uygun olduğuna.________________________________

KONU
İl Özel İdaresi 2021 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.04-01.1.1.00.000-5-07.1.5.03 "Köyler" harcama 

kaleminden, Ovacık İlçesi Sarılarsonya Köyü Köy Yardımı Talep dilekçesinde belirtilen işlerin yapımı için, 
2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile 
yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre yardım yapılması.

KARAR
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli 04.08.2022 tarihli yazısının 

İl Encümenince incelenmesi neticesinde; İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.04-01.1.1.00.000-5-
07.1.5.03 “Köylere” harcama kaleminden;

ESKİPAZAR İLÇESİ:
S.N. KÖY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM

MİKTARI
1 Sarılarsonya Köyü Merkez Mahallesi köy konağının tamir ve bakımı için 4. 000,00

TOPLAM 4.000,00

İl Özel İdaresi 2021 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.04-01.1.1.00.000-5-07.1.5.03 "Köyler" harcama 
kaleminden, Ovacık İlçesi Sarılarsonya Köyü Köy Yardımı Talep dilekçesinde belirtilen işlerin yapımı için, 
2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile 
yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre 4.000,00-TL yardım yapılmasının uygun 
olduğuna.

Yapılan yardımın yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Ovacık Kaymakamlığı 
ile Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce kontrol edilerek, amacına uygun olarak kullanımının sağlanmasına.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğüne ve Ovacık Kaymakamlığına tevdiine oybirliği ile karar verildi.

?uat GÜREL 
Vali 

Başkan

asan YILDIRIM 
İl Genel Meclis Üyesi 

Üye

5r OZDEMIR 
İl Genel Meclis Üyesi 

Üye

Ahmet T Af 
İl Genel yesı

Ipıar Kentsı ileştirmet Müdürü



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 04.08.2022

Karar No: 198

Karar Özeti: İlimiz Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı 
tarafından 25/06/2022 günü İsmetpaşa Mevkii D-100 karayolunda 
yapılan önleyici kolluk devriyesinde, yolun sol tarafında kalan 
"Yaka Kum Madencilik/ Hamamlı Köyü İsmetpaşa Mahallesi 
Eskipazar/KARABÜK" adlı işletmenin çalışanlarından Turgay 
YAKA'nın firmaya ait iş makinesi (kepçe) ile Orhan YAKA'nın da 
firmaya ait kamyon ile iş yerlerinin yan tarafında bulunan dereden 
usulsüz olarak kum-çakıl malzemesi aldıklarını tespit edilmiş olup, 
yapılan inceleme neticesinde Eskipazar İlçe Jandarma 
Komutanlığının ekte yer alan tutanağında da belirttiği gibi kum- 
çakıl alman alanının Sunay YAKA adına İdaremizden alınmış 
olan 14 nolu (ER:3348787) I(a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı 
dışında olduğu tespit edildiğinden, Yaka Kum Madencilk 
Şirketi'ne 3213 sayılı Maden Kanununun 12. maddesi 
gereği ruhsatı olmadan üretim yapmaktan 3.742,05 TL (üç bin 
yedi yüz kırk iki lira beş kuruş ) tutarında idari para cezası 
kesilmesine, ruhsatsız olarak çıkarılan ve el konulan (Eskipazar 
İlçe Özel İdare Müdürlüğü zimmetinde) 20 m3 kum-çakıl 
malzemesinin de aynı Kanununun aynı maddesi gereği mülki 
idare amirliklerince satılarak bedelinin Karabük İl Özel İdaresi 
hesabına aktarılmasının uygun olduğuna.__________________________

KONU

İlimiz Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25/06/2022 günü İsmetpaşa Mevkii D-100 
karayolunda yapılan önleyici kolluk devriyesinde, yolun sol tarafında kalan "Yaka Kum Madencilik/ Hamamlı 
Köyü İsmetpaşa Mahallesi Eskipazar/KARABÜK" adlı işletmenin çalışanlarından Turgay YAKA'nın firmaya 
ait iş makinesi (kepçe) ile Orhan YAKA'nın da firmaya ait kamyon ile iş yerlerinin yan tarafında bulunan 
dereden usulsüz olarak kum-çakıl malzemesi aldıklarını tespit etmişlerdir. Olay Eskipazar İlçe Jandarma 
Komutanlığınca tutanak altına alınmış ve ekte yer alan yazı ile de İdaremize bildirilmiştir. Buna istinaden; 
04/07/2022 tarihinde Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı personellerinin de katılımları ile bahsi geçen sahada 
mahallinde inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığının ekte 
yer alan tutanağında da belirttiği gibi kum-çakıl alman alanının Sunay YAKA adına İdaremizden alınmış 
olan 14 nolu (ER:3348787) I(a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı dışında olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple; 
Yaka Kum Madencilk Şirketi'ne 3213 sayılı Maden Kanununun 12. maddesi gereği ruhsatı olmadan üretim 
yapmaktan 3.742,05 TL (üç bin yedi yüz kırk iki lira beş kuruş ) tutarında idari para cezası kesilmesi, ruhsatsız 
olarak çıkarılan ve el konulan (Eskipazar İlçe Özel İdare Müdürlüğü zimmetinde) 20 m3 kum-çakıl 
malzemesinin de aynı Kanununun aynı maddesi gereği mülki idare amirliklerince satılarak bedelinin Karabük İl 
Özel İdaresi hesabına aktarılması.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Valilik Makamından 
havaleli 04.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25/06/2022 günü İsmetpaşa Mevkii D-100 
karayolunda yapılan önleyici kolluk devriyesinde, yolun sol tarafında kalan "Yaka Kum Madencilik/ Hamamlı 
Köyü İsmetpaşa Mahallesi Eskipazar/KARABÜK" adlı işletmenin çalışanlarından Turgay YAKA'nın firmaya 
ait iş makinesi (kepçe) ile Orhan YAKA'nın da firmaya ait kamyon ile iş yerlerinin yan tarafında bulunan 
dereden usulsüz olarak kum-çakıl malzemesi aldıklarını tespit edilmiş olup, yapılan inceleme neticesinde

Sa>ftı 1 / 2



Eskipazar îlçe Jandarma Komutanlığının ekte yer alan tutanağında da belirttiği gibi kum-çakıl 
alman alanının Sunay YAKA adına İdaremizden alınmış olan 14 nolu (ER:3348787) I(a) Grubu Maden İşletme 
Ruhsatı dışında olduğu tespit edildiğinden, Yaka Kum Madencilk Şirketi'ne 3213 sayılı Maden Kanununun 12. 
maddesi gereği ruhsatı olmadan üretim yapmaktan 3.742,05 TL (üç bin yedi yüz kırk iki lira beş kuruş ) 
tutarında idari para cezası kesilmesine, ruhsatsız olarak çıkarılan ve el konulan (Eskipazar İlçe Özel İdare 
Müdürlüğü zimmetinde) 20 m3 kum-çakıl malzemesinin de aynı Kanununun aynı maddesi gereği mülki idare 
amirliklerince satılarak bedelinin Karabük İl Özel İdaresi hesabına aktarılmasının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Mali Hizmetler 
Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ
Karar Tarihi: 04.08.2022

Karar No: 199

Karar Özeti: İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin
44.78.00.62.02-01.1.1.00.000-5-07-1.5.03 "Köylere" harcama 
kaleminden, Eskipazar İlçesi köylerinin yardım talep ihtiyaç 
dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2022 Mali Yılı Bütçe 
Kararnamesinin 8.maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005 
gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Köylere Yardım 
Yönetmeliği" hükümlerine göre 15.000,00-TL yardım
yapılmasının uygun olduğuna.__________________________________

KONU
İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.02-01.1.1.00.000-5-07.1.5.03 "Köylere" harcama 

kaleminden, Eskipazar İlçesi köylerinin yardım talep ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2022 
Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile 
yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliğinden" hükümlerine göre yardım yapılması.

KARAR
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli 04.08.2022 tarih ve 18662 

sayılı yazısının İl Encümenince incelenmesi neticesinde; İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.02-
01.1.1.00.000-5-07-1.5.03 “Köylere” harcama kaleminden;

ESKİPAZAR İLÇESİ:
S.N. KÖY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM

MİKTARI
1 Büyü kyayalar Köyü Sosyal tesisin bakım ve onarımı ile çevre düzenlemesi için 9.000,00
2 İnceboğaz Köyü Merkez Mahallesine kanalizasyon döşenmesi için malzeme alımı 6.000,00

TOPLAM 15.000,00

İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.02-01.1.1.00.000-5-07-1.5.03 "Köylere" harcama 
kaleminden, Eskipazar İlçesi köylerinin yardım talep ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2022 
Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8.maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile 
yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre 15.000,00-TL yardım yapılmasının uygun 
olduğuna.

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

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğüne, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne ve Eskipazar Kaymakamlığına tevdiine oybirliği ile karar 
verildi.



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 04.08.2022 Karar Özeti: İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde
yer alan 44.78.00.62.01.00-01.1.1.01.001-05-07.01 

Karar No:200 "Birliklere" harcama kaleminde yer alan 80.000,00-
TL ödeneğin Eflani İlçesi köy yollarına temel 
malzeme nakli için kamyon kiralama ve köy alt yapı 
çalışmalarında kullanılmak üzere, 2022 Mali Yılı 
Bütçe Karamamesi'nin 9.maddesine göre Eflani 
Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hesabına 

_______________________________________________ gönderilmesinin uygun olduğuna.____________________

KONU

İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.00.62.01.00-01.1.1.01.001-05-07.01 "Birliklere" 
harcama kaleminde yer alan 80.000,00-TL ödeneğin Eflani İlçesi köy yollarına temel malzeme nakli için 
kamyon kiralama ve köy alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere, 2022 Mali Yılı Bütçe Karamamesi'nin 
9.maddesine göre Eflani Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hesabına gönderilmesi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Mali hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından 
havaleli 04.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.00.62.01.00-01.1.1.01.001-05-07.01 "Birliklere" 
harcama kaleminde yer alan 80.000,00-TL ödeneğin Eflani İlçesi köy yollarına temel malzeme nakli için 
kamyon kiralama ve köy alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere, 2022 Mali Yılı Bütçe Karamamesi'nin 
9.maddesine göre Eflani Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hesabına gönderilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Eflani Köylere Hizmet Götürme 
Birliğine tevdiine oybirliği ile karar verildi.



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 04.08.2022 Karar Özeti: İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde
yer alan 44.78.35.00.00-09.1.2.00.000-05-03.06 

Karar No:201 "Temsil ve Tanıtma Giderleri" harcama
kaleminden, 44.78.35.00.00-09.2.1.00.000-08- 
03.05 "Hizmet Alımları" harcama kalemine 
5.545,97-TL ödeneğin; Mahalli İdareler Bütçe ve 
Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 36. maddesi 

__________________________________________________ gereğince aktarılmasının uygun olduğuna.__________

KONU

İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.35.00.00-09.1.2.00.000-05-03.06 "Temsil ve 
Tanıtma Giderleri" harcama kaleminden, 44.78.35.00.00-09.2.1.00.000-08-03.05 "Hizmet Alımları" 
harcama kalemine 5.545,97-TL ödeneğin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 36. 
maddesi gereğince aktarılması.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Mali hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından 
havaleli 04.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.35.00.00-09.1.2.00.000-05-03.06 "Temsil ve 
Tanıtma Giderleri" harcama kaleminden, 44.78.35.00.00-09.2.1.00.000-08-03.05 "Hizmet Alımları" 
harcama kalemine 5.545,97-TL ödeneğin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 36. 
maddesi gereğince aktarılmasının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 
tevdiine oybirliği ile karar verildi.



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Birlikleri, Eflani ve Ovacık köylerinin alt-üst yapı çalışmaları ile 
Karar No:202 birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 40.000,00-TL

(20.000+20.000) ödenek talep etmekte olup, İl Özel İdaresi 2022 
Mali Yılı Bütçesinin 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 “Yedek 
Ödenek” harcama kaleminden, 44.78.34.00-01.1.2.01.101-05- 
07.01. "Merkez ve 5 İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği" 
harcama kalemine 40.000,00-TL'nin Mahalli İdareler Bütçe ve 
Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 38. maddesine göre aktarılması 
ve aktarılan ödeneğin Eflani ve Ovacık Köylere Hizmet Götürme 
Birliğinin hesabına 2022 yılı bütçe kararnamesinin 9. maddesine

____________________________________ göre gönderilmesinin uygun olduğuna.___________________________
KONU

Ovacık ve Eflani Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Eflani ve Ovacık köylerinin alt-üst yapı 
çalışmaları ile birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 40.000,00-TL (20.000+20.000) ödenek talep 
etmektedirler. Bu hususla; II Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 
“Yedek Ödenek” harcama kaleminden, 44.78.34.00-01.1.2.01.101-05-07.01. "Merkez ve 5 İlçe Köylere 
Hizmet Götürme Birliği" harcama kalemine 40.000,00-TL'nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü 
Yönetmeliğinin 38. maddesine göre aktarılması ve aktarılan ödeneğin Eflani ve Ovacık Köylere Hizmet 
Götürme Birliğinin hesabına 2022 yılı bütçe kararnamesinin 9. maddesine göre gönderilmesi.

KARAR
Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Mali hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından 

havaleli 11.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
Ovacık ve Eflani Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Eflani ve Ovacık köylerinin alt-üst yapı 

çalışmaları ile birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 40.000,00-TL (20.000+20.000) ödenek talep 
etmekte olup, İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 “Yedek 
Ödenek” harcama kaleminden, 44.78.34.00-01.1.2.01.101-05-07.01. "Merkez ve 5 İlçe Köylere Hizmet 
Götürme Birliği" harcama kalemine 40.000,00-TL'nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü 
Yönetmeliğinin 38. maddesine göre aktarılması ve aktarılan ödeneğin Eflani ve Ovacık Köylere Hizmet 
Götürme Birliğinin hesabına 2022 yılı bütçe kararnamesinin 9. maddesine göre gönderilmesinin uygun 
olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Eflani ve Ovacık KHGB.ne 
tevdiine oybirliği ile karar verildi.

Karar Tarihi: 11.08.2022 Karar Özeti: Ovacık ve Eflani Köylere Hizmet Götürme



T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

________________________________________ İL ENCÜMENİ____________________________________________
Karar Tarihi: 11.08.2022 Karar Özeti: İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesinin

44.78.34.00.00-01.1.2.00.000-05-07.1.5.03 "Köylere"
Karar No:203 harcama kaleminden İlimiz Merkez İlçe Saitler Köyü yardım

talebi ihtiyaç dilekçesinde belirtilen işlerin yapımı için, 2022 
Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel 
Meclisin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 
"Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre 3.500,00 TL 

__________________________________________ yardım yapılmasının uygun olduğuna.__________________________

KONU
İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.34.00.00-01.1.2.00.000-05-07.1.5.03 "Köylere" harcama 

kaleminden İlimiz Merkez İlçe Saitler Köyü yardım talebi ihtiyaç dilekçesinde belirtilen işlerin yapımı için, 
2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile 
yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre yardım yapılması.

KARAR
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli 11.08.2022 tarihli yazısının İl 

Encümenince incelenmesi neticesinde; 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.34.00.00-01.1.2.00.000-5-07.1.5.03 
"Köylere" harcama kaleminden,

MERKEZ İLÇESİ:

S.N. KÖY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM
MİKTARI

1 Saitler Köyü Köy konağının tadilat ve bakımı için 3.500,00
TOPLAM 3.500,00

İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.34.00.00-01.1.2.00.000-05-07.1.5.03 "Köylere" 
harcama kaleminden İlimiz Merkez İlçe Saitler Köyü yardım talebi ihtiyaç dilekçesinde belirtilen işlerin yapımı 
için, 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı 
ile yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre 3.500,00 TL yardım yapılmasının uygun 
olduğuna.

Yapılan yardımın yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğünce kontrol edilerek, amacına uygun olarak kullanımının sağlanmasına.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Mevkiinde Tapuda; 135 Ada, 29 Parselde kayıtlı 280,41 
Karar No:204 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine tarafından Konut Amaçlı

inşaat yapılması hakkında 01.08.2022 tarihinde İdaremize 
talepte bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, parselin 
yüzölçümünün 280,41 m2 olduğu görülmüş olup, plansız 
Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Bölüm, 49. maddesi, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı'nın 2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesi 
hükümleri kapsamında; inşaat izni verilmesinin uygun olduğuna.

KONU
İlimiz Eflani İlçesi Soğucak Köyünde, Köyiçi Mevkiinde Tapuda; 135 Ada, 29 Parselde kayıtlı 280,41 

m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine tarafından Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 01.08.2022 tarihinde İdaremize 
talepte bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 280,41 m2 olduğu görülmüştür. Plansız 
Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Bölüm, 49. maddesi "Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan parsellerde, 
uygun hale getirilmedikçe yapı ve ilave yapı yapılmasına izin verilemez." hükmünü kapsamaktadır. Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nın 2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesi de "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 45. maddesinde, köy ve 
mezraların yerleşik alanlarında ve civarında yapılacak ifraz işlemleri ile oluşturulacak büyüklükleri belirlenmiştir. Ancak, 
eskiden oluşmuş ve herhangi bir ifraz işlemine tabi olmamış parseller ile anılan Yönetmelikte değişiklik yapan 02.09.1999 
tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik öncesinde yürürlükte bulunan 43. madde 
hükümlerine uygun olarak oluşturulmuş ve yönetmeliğin 49. maddesi hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmayan, 
köy yerleşik alanı içindeki 300 m2,den küçük parsellerde, parselin şekli ve konumu gibi özelliklerde dikkate alınmak ve 
üzerinde yapı yapmaya müsait olup olmadığı İl Encümenince değerlendirilmek suretiyle yapı izni verilmesi uygun 
görülmektedir. Söz konusu alanların Çevre Düzeni Planı kapsamında kalması halinde plan kararlarına uygunluk 
sağlanması gerekmektedir." hükmü kapsamında; inşaat izni verilmesi.

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

havaleli 11.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Eflani İlçesi Soğucak Köyünde, Köyiçi Mevkiinde Tapuda; 135 Ada, 29 Parselde kayıtlı 280,41 

m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine tarafından Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 01.08.2022 tarihinde İdaremize 
talepte bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 280,41 m2 olduğu görülmüş olup, plansız 
Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Bölüm, 49. maddesi "Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan parsellerde, 
uygun hale getirilmedikçe yapı ve ilave yapı yapılmasına izin verilemez." hükmünü kapsamaktadır. Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nın 2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesi de "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 45. maddesinde, köy ve 
mezraların yerleşik alanlarında ve civarında yapılacak ifraz işlemleri ile oluşturulacak büyüklükleri belirlenmiştir. Ancak, 
eskiden oluşmuş ve herhangi bir ifraz işlemine tabi olmamış parseller ile anılan Yönetmelikte değişiklik yapan 02.09.1999 
tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik öncesinde yürürlükte bulunan 43. madde 
hükümlerine uygun olarak oluşturulmuş ve yönetmeliğin 49. maddesi hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmayan, 
köy yerleşik alanı içindeki 300 m2,den küçük parsellerde, parselin şekli ve konumu gibi özelliklerde dikkate alınmak ve 
üzerinde yapı yapmaya müsait olup olmadığı İl Encümenince değerlendirilmek suretiyle yapı izni verilmesi uygun 
görülmektedir. Söz konusu alanların Çevre Düzeni Planı kapsamında kalması halinde plan kararlarına uygunluk 
sağlanması gerekmektedir." hükmü kapsamında; inşaat izni verilmesinin uygun olduğuna.

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

Karar Tarihi: 11.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Eflani İlçesi Soğucak Köyünde, Köyiçi



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

2 parselde Muzaffer KARAGÜL'ün izinsiz yapılan 25,92 m2 
Karar No:205 yapısına 07.07.2022 tarih ve 172 No'lu İl Encümen Kararıyla

idari para cezası verilmiş olup, aradan geçen süre zarfında 
kaçak yapı projelendirilemediğinden, İmar Kanununun 32. 
Maddesinde belirtilen hüküm gereğince; söz konusu kaçak 

____________________________________________yapı ile ilgili olarak yıkım kararı alınmasının uygun olduğuna.
KONU

İlimiz Yenice İlçesi Kadıköy Köyünde 119 ada 2 parselde Muzaffer KARAGÜL'ün izinsiz yapılan 25,92 
m2 yapısına 07.07.2022 tarih ve 172 No'lu İl Encümen Kararıyla idari para cezası verilmiştir. Aradan geçen süre 
zarfında kaçak yapı projelendirilemediğinden, İmar Kanununun 32. maddesi" tatil zaptının yapı
yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. (Değişik cümle:14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir 
nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en 
çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya 
valilikten mührün 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 11.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Yenice İlçesi Kadıköy Köyünde 119 ada 2 parselde Muzaffer KARAGÜL'ün izinsiz yapılan 25,92 

m2 yapısına 07.07.2022 tarih ve 172 No'lu İl Encümen Kararıyla idari para cezası verilmiş olup, aradan geçen 
süre zarfında kaçak yapı projelendirilemediğinden, İmar Kanununun 32. maddesi " yapı tatil zaptının
yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. (Değişik cümle:14/2/2020-7221/10 md.) Bu 
tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu 
tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, 
belediyeden veya valilikten mührün 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 alınmasının uygun olduğuna.

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

Karar Tarihi: 11.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Yenice İlçesi Kadıköy Köyünde 119 ada



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

parselde Cavit MADAK'ın izinsiz yapılan 36 m2 yapısına 
Karar No:206 23.06.2022 tarih ve 165 No'lu İl Encümen Kararıyla idari para

cezası verilmiş olup, aradan geçen süre zarfında kaçak yapı 
projelendirilemediğinden, İmar Kanununun 32. Maddesinde 
belirtilen hüküm gereğince; söz konusu kaçak yapı ile ilgili

____________________________________________olarak yıkım kararı alınmasının uygun olduğuna.________________
KONU

İlimiz Yenice İlçesi Tır Köyünde 224 ada 8 parselde Cavit MADAK'ın izinsiz yapılan 36 m2 yapısına
23.06.2022 tarih ve 165 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:14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir 
nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en 
çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya 
valilikten mührün 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 11.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Yenice İlçesi Tır Köyünde 224 ada 8 parselde Cavit MADAK'ın izinsiz yapılan 36 m2 yapısına

23.06.2022 tarih ve 165 No'lu İl Encümen Kararıyla idari para cezası verilmiş olup, 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:14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir 
nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en 
çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya 
valilikten mührün 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 
alınmasının uygun olduğuna.

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

Karar Tarihi: 11.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Yenice İlçesi Tır Köyünde 224 ada 8



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 11.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde, Orman
vasıflı parsel sınırları içinde, 300 ada, 1 parselde kayıtlı 

Karar No:207 taşınmaz üzerinde, 3880177443 TC. Kimlik numaralı
GALAKSİ BASIN YAYIN İNŞAAT LTD. ŞTİ.'nin izinsiz 
Ofis amaçlı inşaat yaptığı dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz 
teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede 6 x 
4,5 m. ebatlarında bir katlı toplamda 27 m2 olan yapı tespit 
edilerek İmar Kanununun 32. maddesi gereğince 25.07.2022 
tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş olup, söz 
konusu inşaatı izinsiz olarak yaptığından dolayı, 3194 sayılı 
İmar Kanununun 42.maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan 
kişiye 4.276,01 TL. (Dört bin iki yüz yetmiş altı lira bir kuruş) 
para cezası verilmesi, ayrıca, İmar Kanununun 32. Maddesinde 
belirtilen hüküm gereğince söz konusu kaçak yapının Orman 
vasıflı parsele yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma 
işlemi yapılamayacağından yıkım kararının verilmesinin uygun 

__________________________________________ olduğuna.________________________________________________

KONU

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde, Orman vasıflı parsel sınırları içinde, 300 ada, 1 parselde kayıtlı 
taşınmaz üzerinde, 3880177443 TC. Kimlik numaralı GALAKSİ BASIN YAYIN İNŞAAT LTD. ŞTİ.'nin 
izinsiz Ofis amaçlı inşaat yaptığı dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde yapılan 
incelemede 6 x 4,5 m. ebatlarında bir katlı toplamda 27 m2 olan yapı tespit edilerek İmar Kanununun 32. 
maddesi gereğince 25.07.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiştir. Söz konusu inşaatı izinsiz 
olarak yaptığından dolayı, 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 
4.276,01 TL. (Dört bin iki yüz yetmiş altı lira bir kuruş) para cezası verilmesi, ayrıca, İmar Kanununun 32. 
maddesi "Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. (Değişik 
cümle: 14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale 
getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün 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 yapının Orman vasıflı parsele yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma işlemi 
yapılamayacağından yıkım kararının alınması.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 11.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde, Orman vasıflı parsel sınırları içinde, 300 ada, 1 parselde kayıtlı 
taşınmaz üzerinde, 3880177443 TC. Kimlik numaralı GALAKSİ BASIN YAYIN İNŞAAT LTD. ŞTİ.'nin 
izinsiz Ofis amaçlı inşaat yaptığı dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde yapılan 
incelemede 6 x 4,5 m. ebatlarında bir katlı toplamda 27 m2 olan yapı tespit edilerek İmar Kanununun 32. 
maddesi gereğince 25.07.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş olup, söz konusu inşaatı izinsiz 
olarak yaptığından dolayı, 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye



4.276,01 TL. (Dört bin iki yüz yetmiş altı lira bir kuruş) para cezası verilmesi, ayrıca, İmar Kanununun 32. 
maddesi "Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. (Değişik 
cümle: 14/2/2020-7221/10md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale 
getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün 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 kararım 
müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir." hükmü gereğince söz 
konusu kaçak yapının Orman vasıflı parsele yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma işlemi 
yapılamayacağından yıkım kararının verilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, Î1 Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Mali 
Hizmetler Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 11.08.2022

Karar No:208

Karar Özeti: İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde, Orman 
vasıflı parsel sınırları içinde, 300 ada, 1 parselde kayıtlı 
taşınmaz üzerinde, 3880177443 TC. Kimlik numaralı 
GALAKSİ BASIN YAYIN İNŞAAT LTD. ŞTİ.'nin izinsiz 
Depo amaçlı inşaat yaptığı dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz 
teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede 30 x 
10 m. ebatlarında bir katlı toplamda 300 m2 olan yapı tespit 
edilerek İmar Kanununun 32. maddesi gereğince 25.07.2022 
tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş olup, söz 
konusu inşaatı izinsiz olarak yaptığından dolayı, 3194 sayılı 
İmar Kanununun 42.maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan 
kişiye 21.596,02 TL. (Yirmi bir bin beş yüz doksan altı lira iki 
kuruş) para cezası verilmesi, ayrıca, İmar Kanununun 32. 
maddesinde belirtilen hüküm gereğince söz konusu kaçak 
yapının Orman vasıflı parsele yapılmış olması sebebiyle 
ruhsatlandırma işlemi yapılamayacağından yıkım kararının 
verilmesinin uygun olduğuna.________________________________

KONU

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde, Orman vasıflı parsel sınırları içinde, 300 ada, 1 parselde kayıtlı 
taşınmaz üzefinde, 3880177443 TC. Kimlik numaralı GALAKSİ BASIN YAYIN İNŞAAT LTD. ŞTİ.’nin 
izinsiz Depo amaçlı inşaat yaptığı dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde 
yapılan incelemede 30 x 10 m. ebatlarında bir katlı toplamda 300 m2 olan yapı tespit edilerek İmar Kanununun 
32. maddesi gereğince 25.07.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiştir. Söz konusu inşaatı 
izinsiz olarak yaptığından dolayı, 3194 sayılı İmar Kanununun 42 .maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 
21.596,02 TL. (Yirmi bir bin beş yüz doksan altı lira iki kuruş) para cezası verilmesi, ayrıca, İmar Kanununun 
32. maddesi "Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. (Değişik 
cümle: 14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale 
getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün 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 yapının Orman vasıflı parsele yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma işlemi 
yapılamayacağından yıkım kararının alınması.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 11.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde, Orman vasıflı parsel sınırları içinde, 300 ada, 1 parselde kayıtlı 
taşınmaz üzerinde, 3880177443 TC. Kimlik numaralı GALAKSİ BASIN YAYIN İNŞAAT LTD. ŞTİ.'nin 
izinsiz Depo amaçlı inşaat yaptığı dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde 
yapılan incelemede 30 x 10 m. ebatlarında bir katlı toplamda 300 m2 olan yapı tespit edilerek İmar Kanununun 
32. maddesi gereğince 25.07.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş olup, söz konusu inşaatı 
izinsiz olarak yaptığından dolayı, 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye
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21.596,02 TL. (Yirmi bir bin beş yüz doksan altı lira iki kuruş) para cezası verilmesi, ayrıca, İmar Kanununun 
32. maddesi "Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. (Değişik 
cümle: 14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale 
getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün 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 yapının Orman vasıflı parsele yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma işlemi 
yapılamayacağından yıkım kararının verilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Mali 
Hizmetler Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 11.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde, Orman
vasıflı parsel sınırları içinde, 300 ada, 1 parselde kayıtlı 

Karar No:209 taşınmaz üzerinde, 3880177443 TC. Kimlik numaralı
GALAKSİ BASIN YAYIN İNŞAAT LTD. ŞTİ.'nin izinsiz 
Depo amaçlı inşaat yaptığı dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz 
teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede 10 x 
2.8 m. ebatlarında bir katlı toplamda 28 m2 olan yapı tespit 
edilerek İmar Kanununun 32. maddesi gereğince 25.07.2022 
tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş olup, söz 
konusu inşaatı izinsiz olarak yaptığından dolayı, 3194 sayılı 
İmar Kanununun 42.maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan 
kişiye 2.015,63 TL. (İki bin on beş lira altmış üç kuruş) para 
cezası verilmesi, ayrıca, İmar Kanununun 32. maddesinde 
belirtilen hüküm gereğince söz konusu kaçak yapının Orman 
vasıflı parsele yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma 
işlemi yapılamayacağından yıkım kararının verilmesinin uygun 

__________________________________________ olduğuna.________________________________________________

KONU

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde, Orman vasıflı parsel sınırları içinde, 300 ada, 1 parselde kayıtlı 
taşınmaz üzerinde, 3880177443 TC. Kimlik numaralı GALAKSİ BASIN YAYIN İNŞAAT LTD. ŞTİ.'nin 
izinsiz Depo amaçlı inşaat yaptığı dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde 
yapılan incelemede 10 x 2.8 m. ebatlarında bir katlı toplamda 28 m2 olan yapı tespit edilerek İmar Kanununun 
32. maddesi gereğince 25.07.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiştir. Söz konusu inşaatı 
izinsiz olarak yaptığından dolayı, 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 
2.015,63 TL. (İki bin on beş lira altmış üç kuruş) para cezası verilmesi, ayrıca, İmar Kanununun 32. maddesi 
"Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. (Değişik 
cümle: 14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik îl 
Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale 
getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün 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 yapının Orman vasıflı parsele yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma işlemi 
yapılamayacağından yıkım kararının alınması.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 11.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde, Orman vasıflı parsel sınırları içinde, 300 ada, 1 parselde kayıtlı 
taşınmaz üzerinde, 3880177443 TC. Kimlik numaralı GALAKSİ BASIN YAYIN İNŞAAT LTD. ŞTİ.'nin 
izinsiz Depo amaçlı inşaat yaptığı dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde 
yapılan incelemede 10 x 2.8 m. ebatlarında bir katlı toplamda 28 m2 olan yapı tespit edilerek İmar Kanununun 
32. maddesi gereğince 25.07.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş olup, söz konusu inşaatı 
izinsiz olarak yaptığından dolayı, 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye



2.015,63 TL. (İki bin on beş lira altmış üç kuruş) para cezası verilmesi, ayrıca, İmar Kanununun 32. maddesi 
" Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. (Değişik 
cümle: 14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale 
getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün 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 yapının Orman vasıflı parsele yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma işlemi 
yapılamayacağından yıkım kararının verilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Mali 
Hizmetler Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 11.08.2022

Karar No:210

Karar Özeti: İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde, Orman 
vasıflı parsel sınırları içinde, 300 ada, 1 parselde kayıtlı 
taşınmaz üzerinde, 3880177443 TC. Kimlik numaralı 
GALAKSİ BASIN YAYIN İNŞAAT LTD. ŞTİ.'nin izinsiz 
Satış ünitesi amaçlı inşaat yaptığı dilekçeyle bildirilmiştir. 
İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde yapılan 
incelemede 17 x 3 m. ebatlarında bir katlı toplamda 51 m2 
olan yapı tespit edilerek İmar Kanununun 32. maddesi 
gereğince 25.07.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı 
düzenlenmiş olup, söz konusu inşaatı izinsiz olarak yaptığından 
dolayı, 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 
kaçak inşaatı yapan kişiye 8.076,91 TL. (Sekiz bin yetmiş altı 
lira doksan bir kuruş) para cezası verilmesi, ayrıca, İmar 
Kanununun 32.maddesinde belirtilen hüküm gereğince söz 
konusu kaçak yapının Orman vasıflı parsele yapılmış olması 
sebebiyle ruhsatlandırma işlemi yapılamayacağından yıkım 
kararının verilmesinin uygun olduğuna.________________________

KONU

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde, Orman vasıflı parsel sınırları içinde, 300 ada, 1 parselde kayıtlı 
taşınmaz üzerinde, 3880177443 TC. Kimlik numaralı GALAKSİ BASIN YAYIN İNŞAAT LTD. ŞTİ.’nin 
izinsiz Satış* ünitesi amaçlı inşaat yaptığı dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından 
yerinde yapılan incelemede 17 x 3 m. ebatlarında bir katlı toplamda 51 m2 olan yapı tespit edilerek İmar 
Kanununun 32. maddesi gereğince 25.07.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiştir. Söz konusu 
inşaatı izinsiz olarak yaptığından dolayı, 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince kaçak inşaatı 
yapan kişiye 8.076,91 TL. (Sekiz bin yetmiş altı lira doksan bir kuruş) para cezası verilmesi, ayrıca, İmar 
Kanununun 32. maddesi " D u r d u r m a , y a p ı  tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş 
sayılır. (Değişik cümle: 14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını 
ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün 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 yapının Orman vasıflı parsele yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma 
işlemi yapılamayacağından yıkım kararının alınması.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 11.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde, Orman vasıflı parsel sınırları içinde, 300 ada, 1 parselde kayıtlı 
taşınmaz üzerinde, 3880177443 TC. Kimlik numaralı GALAKSİ BASIN YAYIN İNŞAAT LTD. ŞTİ.'nin 
izinsiz Satış ünitesi amaçlı inşaat yaptığı dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından 
yerinde yapılan incelemede 17 x 3 m. ebatlarında bir katlı toplamda 51 m2 olan yapı tespit edilerek İmar 
Kanununun 32. maddesi gereğince 25.07.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş olup, söz 
konusu inşaatı izinsiz olarak yaptığından dolayı, 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince kaçak
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inşaatı yapan kişiye 8.076,91 TL. (Sekiz bin yetmiş altı lira doksan bir kuruş) para cezası verilmesi, ayrıca, İmar 
Kanununun 32. maddesi " D u r d u r m a , y a p ı  tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş 
sayılır. (Değişik cümle: 14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını 
ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün 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 yapının Orman vasıflı parsele yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma 
işlemi yapılamayacağından yıkım kararının verilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Mali 
Hizmetler Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 11.08.2022

Karar No:211

Karar Özeti: İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde Orman 
vasıflı parsel sınırları içinde, 300 ada, 1 parselde kayıtlı 
taşınmaz üzerinde, 3880177443 TC. Kimlik numaralı 
GALAKSİ BASIN YAYIN İNŞAAT LTD. ŞTİ.'nin izinsiz 
Satış ünitesi amaçlı inşaat yaptığı dilekçeyle bildirilmiştir. 
İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde yapılan 
incelemede 2 x 9 m. ebatlarında bir katlı toplamda 18 m2 olan 
yapı tespit edilerek İmar Kanununun 32. maddesi gereğince
25.07.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş 
olup, söz konusu inşaatı izinsiz olarak yaptığından dolayı, 3194 
sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince kaçak inşaatı 
yapan kişiye 2.850,67 TL. (İki bin sekiz yüz elli lira altmış yedi 
kuruş) para cezası verilmesi, ayrıca, İmar Kanununun 
32.maddesinde belirtilen hüküm gereğince söz konusu kaçak 
yapının Orman vasıflı parsele yapılmış olması sebebiyle 
ruhsatlandırma işlemi yapılamayacağından yıkım kararının 
verilmesinin uygun olduğuna.________________________________

KONU

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde Orman vasıflı parsel sınırları içinde, 300 ada, 1 parselde kayıtlı 
taşınmaz üzerinde, 3880177443 TC. Kimlik numaralı GALAKSİ BASIN YAYIN İNŞAAT LTD. ŞTİ.'nin 
izinsiz Satış ünitesi amaçlı inşaat yaptığı dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından 
yerinde yapılan incelemede 2 x 9 m. ebatlarında bir katlı toplamda 18 m2 olan yapı tespit edilerek İmar 
Kanununun 32. maddesi gereğince 25.07.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiştir. Söz konusu 
inşaatı izinsiz olarak yaptığından dolayı, 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince kaçak inşaatı 
yapan kişiye 2.850,67 TL. (İki bin sekiz yüz elli lira altmış yedi kuruş) para cezası verilmesi, ayrıca, İmar 
Kanununun 32. maddesi "Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş 
sayılır. (Değişik cümle: 14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını 
ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün 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 yapının Orman vasıflı parsele yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma 
işlemi yapılamayacağından yıkım kararının alınması.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 11.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde Orman vasıflı parsel sınırları içinde, 300 ada, 1 parselde kayıtlı 
taşınmaz üzerinde, 3880177443 TC. Kimlik numaralı GALAKSİ BASIN YAYIN İNŞAAT LTD. ŞTİ.'nin 
izinsiz Satış ünitesi amaçlı inşaat yaptığı dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından 
yerinde yapılan incelemede 2 x 9 m. ebatlarında bir katlı toplamda 18 m2 olan yapı tespit edilerek İmar 
Kanununun 32. maddesi gereğince 25.07.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş olup, söz 
konusu inşaatı izinsiz olarak yaptığından dolayı, 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince kaçak
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inşaatı yapan kişiye 2.850,67 TL. (İki bin sekiz yüz elli lira altmış yedi kuruş) para cezası verilmesi, ayrıca, İmar 
Kanununun 32. maddesi "Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş 
sayılır. (Değişik cümle: 14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını 
ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün 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 yapının Orman vasıflı parsele yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma 
işlemi yapılamayacağından yıkım kararının alınması kararının verilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Mali 
Hizmetler Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 11.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Yenice İlçesi Tır Köyünde yerleşik alan
sınırları içinde 224 Ada 8 Parselde 43157084844 kimlik 

Karar No:212 numaralı Cavit MADAK'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet
dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından 
yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırları içinde 
kalan taşınmaz üzerinde 33,75 m2 konut amaçlı İzinsiz yapı 
tespit edilerek 20.04.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı 
düzenlenmiş olup, söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından 
dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi gereğince kaçak 
inşaatı yapan kişiye 3.601,45 TL. (Üç bin altı yüz bir lira kırk 
beş kuruş) idari para cezasının uygulanması ve ayrıca 
"(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın 
yapılan yapı mevzuata uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı 
İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre 
verilmesine, aksi halde 3. sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı 
için ilave 63,79 TL. (Altmış üç lira yetmiş dokuz kuruş) idari 
para cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz 
tarafından yıkılıp masraflarının _ yapı sahibi olan Cavit 

_________________________________  MADAK'tan tahsil edilmesinin uygun olduğuna.__________________________

KONU

İlimiz Yenice İlçesi Tır Köyünde yerleşik alan sınırları içinde 224 Ada 8 Parselde 43157084844 kimlik 
numaralı Cavit MADAK'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik 
elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırları içinde kalan taşınmaz üzerinde
33.75 m2 konut amaçlı İzinsiz yapı tespit edilerek 20.04.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı 
düzenlenmiştir. Söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi 
gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 3.601,45 TL. (Üç bin altı yüz bir lira kırk beş kuruş) idari para cezasının 
uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyarınca idari para cezası verilmesini gerektiren 
aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim 
değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre verilen para cezalarına 
ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde 
aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para 
cezası tahsil edilmezHükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata uygun hale getirilmesi için 
3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 3. 
sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 63,79 TL. (Altmış üç lira yetmiş dokuz kuruş) idari para 
cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan Cavit 
MADAK'tan tahsil edilmesi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 11.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Yenice İlçesi Tır Köyünde yerleşik alan sınırları içinde 224 Ada 8 Parselde 43157084844 kimlik 
numaralı Cavit MADAK'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik 
elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırları içinde kalan taşınmaz üzerinde
33.75 m2 konut amaçlı İzinsiz yapı tespit edilerek 20.04.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş 
olup, söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi gereğince



kaçak inşaatı yapan kişiye 3.601,45 TL. (Üç bin altı yüz bir lira kırk beş kuruş) idari para cezasının 
uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyarınca idari para cezası verilmesini gerektiren 
aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim 
değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre verilen para cezalarına 
ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde 
aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para 
cezası tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata uygun hale getirilmesi için 
3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 3. 
sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 63,79 TL. (Altmış üç lira yetmiş dokuz kuruş) idari para 
cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan Cavit 
MADAK'tan tahsil edilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Mali 
Hizmetler Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 11.08.2022

Karar No:213

Karar Özeti: İlimiz Merkez İlçesi Çukurca Köyünde yerleşik 
alan sınırları dışında 124 Ada 64 Parselde 29102551050 kimlik 
numaralı Recep ALTUNAY'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı 
şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları 
tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan 
sınırları içinde kalan taşınmaz üzerinde 85,5 m2 izinsiz 
müştemilat amaçlı yapı tespit edilerek 30.06.2022 tarihinde 
Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş olup, söz konusu yapı 
izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 
42. maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 3.041,23 
TL. (Üç bin kırk bir lira yirmi üç kuruş) idari para cezasının 
uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Hükmü 
gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata uygun hale 
getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği 
en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 1. 
sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 81,22 TL. 
(Seksen bir lira yirmi iki kuruş) idari para cezası uygulanması 
ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının 
yapı sahibi olan Recep ALTUNAY'dan tahsil edilmesinin uygun 
olduğuna._________________________________________________

KONU

İlimiz Merkez İlçesi Çukurca Köyünde yerleşik alan sınırları dışında 124 Ada 64 Parselde 29102551050 
kimlik numaralı Recep ALTUNAY'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz 
teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırlan içinde kalan taşınmaz 
üzerinde 85,5 m2 izinsiz müştemilat amaçlı yapı tespit edilerek 30.06.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı 
düzenlenmiştir. Söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi 
gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 3.041,23 TL. (Üç bin kırk bir lira yirmi üç kuruş) idari para cezasının 
uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyarınca idari para cezası verilmesini gerektiren 
aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim 
değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre verilen para cezalarına 
ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde 
aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para 
cezası tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata uygun hale getirilmesi için 
3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 1. 
sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 81,22 TL. (Seksen bir lira yirmi iki kuruş) idari para cezası 
uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan Recep 
ALTUNAY'dan tahsil edilmesi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 11.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Merkez İlçesi Çukurca Köyünde yerleşik alan sınırları dışında 124 Ada 64 Parselde 29102551050 
kimlik numaralı Recep ALTUNAY'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz 
teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırları içinde kalan taşınmaz 
üzerinde 85,5 m2 izinsiz müştemilat amaçlı yapı tespit edilerek 30.06.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı
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düzenlenmiş olup, söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. 
maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 3.041,23 TL. (Üç bin kırk bir lira yirmi üç kuruş) idari para 
cezasının uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyarınca idari para cezası verilmesini 
gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari 
metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre verilen 
para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren 
bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca 
ilave edilen para cezası tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata uygun hale 
getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 1. 
sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 81,22 TL. (Seksen bir lira yirmi iki kuruş) idari para cezası 
uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan Recep 
ALTUNAY'dan tahsil edilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Mali 
Hizmetler Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 11.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde Ticaret
alanı amaçlı imar planlı sahası sınırları içinde 114 Ada 41 Parselde 

Karar No:214 5051189334 Vergi kimlik numaralı S.S. KARABÜK
SAFRANBOLU OTO GALERİCİLER TOP. İŞYERİ YAPI 
KOOP.'nin izinsiz olarak Taş duvar yaptığı şikayet dilekçesiyle 
bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde yapılan 
incelemede, Ticaret alanı amaçlı imar planlı sahası sınırları içinde 
kalan taşınmaz üzerinde 366 m2 izinsiz İzinsiz yapı tespit edilerek
01.08.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş olup, 
söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar 
Kanunu'nun 42. maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 
37.195,97 TL. (Otuz yedi bin yüz doksan beş lira doksan yedi 
kuruş) idari para cezasının uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020- 
7226/39 Md.) Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı 
mevzuata uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. 
Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 2. 
sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 486,78 TL. (Dört yüz 
seksen altı lira yetmiş sekiz kuruş) idari para cezası uygulanması ve 
izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı 
sahibi olan S.S. KARABÜK OTO GALERİCİLER TOP. İŞYERİ 

_____________________________________ YAPI KOOP'nden tahsil edilmesinin uygun olduğuna.__________________

KONU

İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde Ticaret alanı amaçlı imar planlı sahası sınırları içinde 114 
Ada 41 Parselde 5051189334 Vergi kimlik numaralı S.S. KARABÜK SAFRANBOLU OTO GALERİCİLER 
TOP. İŞYERİ YAPI KOOP.'nin izinsiz olarak Taş duvar yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz 
teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Ticaret alanı amaçlı imar planlı sahası sınırları içinde 
kalan taşınmaz üzerinde 366 m2 izinsiz İzinsiz yapı tespit edilerek 01.08.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı 
Tutanağı düzenlenmiştir. Söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. 
maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 37.195,97 TL. (Otuz yedi bin yüz doksan beş lira doksan yedi 
kuruş) idari para cezasının uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyarınca idari para 
cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine 
esas asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere 
göre verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine 
tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde 
bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı 
mevzuata uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre 
verilmesine, aksi halde 2. sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 486,78 TL. (Dört yüz seksen altı lira 
yetmiş sekiz kuruş) idari para cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp 
masraflarının yapı sahibi olan S.S. KARABÜK OTO GALERİCİLER TOP. İŞYERİ YAPI KOOP'nden tahsil 
edilmesi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 11.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
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İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde Ticaret alanı amaçlı imar planlı sahası sınırları içinde 114 Ada 41 
Parselde 5051189334 Vergi kimlik numaralı S.S. KARABÜK SAFRANBOLU OTO GALERİCİLER TOP. 
İŞYERİ YAPI KOOP.'nin izinsiz olarak Taş duvar yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik 
elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Ticaret alanı amaçlı imar planlı sahası sınırları içinde kalan 
taşınmaz üzerinde 366 m2 izinsiz İzinsiz yapı tespit edilerek 01.08.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı 
düzenlenmiş olup, söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. 
maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 37.195,97 TL. (Otuz yedi bin yüz doksan beş lira doksan yedi 
kuruş) idari para cezasının uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyarınca idari para 
cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine 
esas asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere 
göre verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine 
tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde 
bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı 
mevzuata uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre 
verilmesine, aksi halde 2. sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 486,78 TL. (Dört yüz seksen altı lira 
yetmiş sekiz kuruş) idari para cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp 
masraflarının yapı sahibi olan S.S. KARABÜK OTO GALERİCİLER TOP. İŞYERİ YAPI KOOP'nden tahsil 
edilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Mali 
Hizmetler Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 11.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde Ticaret
alanı amaçlı imar planlı sahası sınırları içinde 114 Ada 42 Parselde 

Karar No:215 5051189334 Vergi kimlik numaralı S.S. KARABÜK
SAFRANBOLU OTO GALERİCİLER TOP. İŞYERİ YAPI 
KOOP.'nin izinsiz olarak Taş duvar yaptığı şikayet dilekçesiyle 
bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde yapılan 
incelemede, Ticaret alanı amaçlı imar planlı sahası içinde kalan 
taşınmaz üzerinde 70 m2 izinsiz İzinsiz yapı tespit edilerek
01.08.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş olup, 
söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar 
Kanunu'nun 42. maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 
7.113,98 TL. (Yedi bin yüz on üç lira doksan sekiz kuruş) idari 
para cezasının uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) 
Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata uygun hale 
getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en 
çok 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 2. sınıf A Grubu yapı 
sınıfı kaçak yapı için ilave 93,10 TL. (Doksan üç lira on kuruş) 
idari para cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz 
tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan S.S. KARABÜK 
OTO GALERİCİLER TOP. İŞYERİ YAPI KOOP'nden tahsil 

_____________________________________ edilmesinin uygun olduğuna.______________________________________

KONU

İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde Ticaret alanı amaçlı imar planh sahası sınırlan içinde 114 
Ada 42 Parselde 5051189334 Vergi kimlik numaralı S.S. KARABÜK SAFRANBOLU OTO GALERİCİLER 
TOP. İŞYERİ YAPI KOOP.'nin izinsiz olarak Taş duvar yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz 
teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Ticaret alanı amaçlı imar planlı sahası içinde kalan 
taşınmaz üzerinde 70 m2 izinsiz İzinsiz yapı tespit edilerek 01.08.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı 
düzenlenmiştir. Söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi 
gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 7.113,98 TL. (Yedi bin yüz on üç lira doksan sekiz kuruş) idari para 
cezasının uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyarınca idari para cezası verilmesini 
gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari 
metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre verilen 
para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren 
bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca 
ilave edilen para cezası tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata uygun hale 
getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 2. 
sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 93,10 TL. (Doksan üç lira on kuruş) idari para cezası 
uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan S.S. KARABÜK 
OTO GALERİCİLER TOP. İŞYERİ YAPI KOOP'nden tahsil edilmesi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 11.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
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İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde Ticaret alanı amaçlı imar planlı sahası sınırları içinde 114 
Ada 42 Parselde 5051189334 Vergi kimlik numaralı S.S. KARABÜK SAFRANBOLU OTO GALERİCİLER 
TOP. İŞYERİ YAPI KOOP.'nin izinsiz olarak Taş duvar yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz 
teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Ticaret alanı amaçlı imar planlı sahası içinde kalan 
taşınmaz üzerinde 70 m2 izinsiz İzinsiz yapı tespit edilerek 01.08.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı 
düzenlenmiş olup, söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. 
maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 7.113,98 TL. (Yedi bin yüz on üç lira doksan sekiz kuruş) idari 
para cezasının uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyarınca idari para cezası 
verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas 
asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre 
verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden 
itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent 
uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata 
uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, 
aksi halde 2. sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 93,10 TL. (Doksan üç lira on kuruş) idari para 
cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan S.S. 
KARABÜK OTO GALERİCİLER TOP. İŞYERİ YAPI KOOP’nden tahsil edilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Mali 
Hizmetler Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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T.C
KARABÜK ÎL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 11.08.2022

Karar No:216

Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde Ticaret 
alanı amaçlı imar planlı sahası sınırları içinde 114 Ada 43 Parselde 
5051189334 Vergi kimlik numaralı S.S. KARABÜK 
SAFRANBOLU OTO GALERİCİLER TOP. İŞYERİ YAPI 
KOOP.'nin izinsiz olarak Taş duvar yaptığı şikayet dilekçesiyle 
bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde yapılan 
incelemede, Ticaret amaçlı imar planlı sahası sınırları içinde kalan 
taşınmaz üzerinde 467 m2 izinsiz İzinsiz yapı tespit edilerek
01.08.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş olup, 
söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar 
Kanunu'nun 42. maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 
47.460,43 TL. (Kırk yedi bin dört yüz altmış lira kırk üç kuruş) 
idari para cezasının uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 
Md.) Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata uygun 
hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği 
en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 2. sınıf A Grubu yapı 
sınıfı kaçak yapı için ilave 621,11 TL (Altı yüz yirmi bir lira on bir 
kuruş) idari para cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın 
idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan S.S. 
KARABÜK OTO GALERİCİLER TOP. İŞYERİ YAPI KOOP’nden 
tahsil edilmesinin uygun olduğuna._________________________________

KONU

İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde Ticaret alanı amaçlı imar planlı sahası sınırları içinde 114 
Ada 43 Parselde 5051189334 Vergi kimlik numaralı S.S. KARABÜK SAFRANBOLU OTO GALERİCİLER 
TOP. İŞYERİ YAPI KOOP.'nin izinsiz olarak Taş duvar yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz 
teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Ticaret amaçlı imar planlı sahası sınırları içinde kalan 
taşınmaz üzerinde 467 m2 izinsiz İzinsiz yapı tespit edilerek 01.08.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı 
düzenlenmiştir. Söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi 
gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 47.460,43 TL. (Kırk yedi bin dört yüz altmış lira kırk üç kuruş) idari 
para cezasının uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyarınca idari para cezası 
verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas 
asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre 
verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden 
itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent 
uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata 
uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, 
aksi halde 2. sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 621,11 TL (Altı yüz yirmi bir lira on bir kuruş) 
idari para cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan 
S.S. KARABÜK OTO GALERİCİLER TOP. İŞYERİ YAPI KOOP'nden tahsil edilmesi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 11.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

y> v- ̂
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İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde Ticaret alanı amaçlı imar planlı sahası sınırları içinde 114 
Ada 43 Parselde 5051189334 Vergi kimlik numaralı S.S. KARABÜK SAFRANBOLU OTO GALERİCİLER 
TOP. İŞYERİ YAPI KOOP.'nin izinsiz olarak Taş duvar yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz 
teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Ticaret amaçlı imar planlı sahası sınırları içinde kalan 
taşınmaz üzerinde 467 m2 izinsiz İzinsiz yapı tespit edilerek 01.08.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı 
düzenlenmiş olup, söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. 
maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 47.460,43 TL. (Kırk yedi bin dört yüz altmış lira kırk 
üç kuruş) idari para cezasının uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyarınca idari 
para cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak 
vergisine esas asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki 
bentlere göre verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine 
tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde 
bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı 
mevzuata uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre 
verilmesine, aksi halde 2. sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 621,11 TL (Altı yüz yirmi bir lira on 
bir kuruş) idari para cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı 
sahibi olan S.S. KARABÜK OTO GALERİCİLER TOP. İŞYERİ YAPI KOOP'nden tahsil edilmesinin uygun 
olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Mali 
Hizmetler Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

_______________________  İL ENCÜMENİ_____________________________________________________________
Karar Tarihi: 11.08.2022 Karar Özeti: İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.

62.02-01.1.1.00.000-5-07-1.5.03 "Köylere" harcama kaleminden, 
Karar No: 217 Eskipazar İlçesi köylerinin yardım talep ihtiyaç dilekçelerinde

belirtilen işlerin yapımı için, 2022 Mali Yılı Bütçe 
Kararnamesinin 8.maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005 
gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Köylere Yardım 
Yönetmeliği" hükümlerine göre 19.000,00-TL yardım

_________________________________________ yapılmasının uygun olduğuna._________________________________
KONU

İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.02-01.1.1.00.000-5-07.1.5.03 "Köylere" harcama 
kaleminden, Eskipazar İlçesi köylerinin yardım talep ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2022 
Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile 
yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliğinden" hükümlerine göre yardım yapılması.

KARAR
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli 11.08.2022 tarihli yazısının 

İl Encümenince incelenmesi neticesinde; İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.02-01.1.1.00.000-5- 
07-1.5.03 “Köylere” harcama kaleminden;

ESKİPAZAR İLÇESİ:
S.N. KÖY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM

MİKTARI
1 Arslanlar Köyü Merkez Mahalle İçme suyu şebekesinin isale hattı çalışmaları için 5.000,00
2 Doğlacık Köyü Merkez ve Mahallelerindeki içme suyu hattının bakım ve onarımı için 4.000,00
3 Sallar Köyü Merkez Mahalledeki içme suyu biriktirme deposunun dış yalıtımı için 5.000,00
4 Yazıkavak Köyü Merkez Mahalledeki köy konağının tamir-onarımı ve bakımı için 5.000,00

TOPLAM 19.000,00

İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.02-01.1.1.00.000-5-07-1.5.03 "Köylere" harcama 
kaleminden, Eskipazar İlçesi köylerinin yardım talep ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2022 
Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8.maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile 
yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre 19.000,00-TL yardım yapılmasının uygun 
olduğuna.

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

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğüne, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne ve Eskipazar Kaymakamlığına tevdiine oybirliği ile karar 
verildi.



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi:18.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Tayyip Köyünde, Mahmut
oğlu Mevkiinde Tapuda; 243 Ada, 4 Parselde kayıtlı 260,32 

Karar No:218 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Konut Amaçlı inşaat
yapılması hakkında 09.08.2022 tarihinde İdaremize talepte 
bulunulmuş olup, yapılan inceleme neticesinde, parselin 
yüzölçümünün 260,32 m2 olduğu görülmüştür. Plansız Alanlar 
İmar Yönetmeliğinin 5. Bölüm, 49. maddesi, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nın 2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesi hükümleri 
kapsamında; inşaat izni verilmesinin uygun olduğuna.

KONU
İlimiz Safranbolu İlçesi Tayyip Köyünde, Mahmut oğlu Mevkiinde Tapuda; 243 Ada, 4 Parselde kayıtlı 260,32 

m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 09.08.2022 tarihinde İdaremize talepte 
bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 260,32 m2 olduğu görülmüştür. Plansız Alanlar İmar 
Yönetmeliğinin 5. Bölüm, 49. maddesi "Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan parsellerde, uygun hale 
getirilmedikçe yapı ve ilave yapı yapılmasına izin verilemez." hükmünü kapsamaktadır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 
2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesi de "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 45. maddesinde, köy ve mezraların 
yerleşik alanlarında ve civarında yapılacak ifraz işlemleri ile oluşturulacak büyüklükleri belirlenmiştir. Ancak, eskiden 
oluşmuş ve herhangi bir ifraz işlemine tabi olmamış parseller ile anılan Yönetmelikte değişiklik yapan 02.09.1999 tarih ve 
23804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik öncesinde yürürlükte bulunan 43. madde 
hükümlerine uygun olarak oluşturulmuş ve yönetmeliğin 49. maddesi hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmayan, 
köy yerleşik alanı içindeki 300 m2’den küçük parsellerde, parselin şekli ve konumu gibi özelliklerde dikkate alınmak ve 
üzerinde yapı yapmaya müsait olup olmadığı İl Encümenince değerlendirilmek suretiyle yapı izni verilmesi uygun 
görülmektedir. Söz konusu alanların Çevre Düzeni Planı kapsamında kalması halinde plan kararlarına uygunluk 
sağlanması gerekmektedir." hükmü kapsamında; inşaat izni verilmesi.

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

havaleli 17.08.2022 tarih ve 20006 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Safranbolu İlçesi Tayyip Köyünde, Mahmut oğlu Mevkiinde Tapuda; 243 Ada, 4 Parselde kayıtlı 260,32 

m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 09.08.2022 tarihinde İdaremize talepte 
bulunulmuş olup, yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 260,32 m2 olduğu görülmüştür. Plansız Alanlar 
İmar Yönetmeliğinin 5. Bölüm, 49. maddesi "Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan parsellerde, uygun hale 
getirilmedikçe yapı ve ilave yapı yapılmasına izin verilemez." hükmünü kapsamaktadır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 
2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesi de "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 45. maddesinde, köy ve mezraların 
yerleşik alanlarında ve civarında yapılacak ifraz işlemleri ile oluşturulacak büyüklükleri belirlenmiştir. Ancak, eskiden 
oluşmuş ve herhangi bir ifraz işlemine tabi olmamış parseller ile anılan Yönetmelikte değişiklik yapan 02.09.1999 tarih ve 
23804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik öncesinde yürürlükte bulunan 43. madde 
hükümlerine uygun olarak oluşturulmuş ve yönetmeliğin 49. maddesi hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmayan, 
köy yerleşik alanı içindeki 300 m2’den küçük parsellerde, parselin şekli ve konumu gibi özelliklerde dikkate alınmak ve 
üzerinde yapı yapmaya müsait olup olmadığı İl Encümenince değerlendirilmek suretiyle yapı izni verilmesi uygun 
görülmektedir. Söz konusu alanların Çevre Düzeni Planı kapsamında kalması halinde plan kararlarına uygunluk 
sağlanması gerekmektedir." hükmü kapsamında; inşaat izni verilmesinin uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

ada 12 parselde Şahin EREN'in izinsiz yapılan 218,75 m' 
Karar No:219 yapısına 28.04.2022 tarih ve 102 No'lu İl Encümen Kararıyla

idari para cezası verilmiş olup, aradan geçen süre zarfında 
kaçak yapı projelendirilemediğinden, İmar Kanununun 32. 
Maddesinde belirtilen hüküm gereğince; söz konusu kaçak

____________________________________________ yapı ile ilgili olarak yıkını kararı alınmasının uygun olduğuna.
KONU

İlimiz Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyünde 181 ada 12 parselde Şahin EREN'in izinsiz yapılan 218,75 m2 
yapısına 28.04.2022 tarih ve 102 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: 14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir 
nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en 
çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya 
valilikten mührün 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 18.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyünde 181 ada 12 parselde Şahin EREN'in izinsiz yapılan 218,75 m2 

yapısına 28.04.2022 tarih ve 102 No'lu İl Encümen Kararıyla idari para cezası verilmiş olup, 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: 14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir 
nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en 
çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten 
mührün 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 alınmasının 
uygun olduğuna.

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

Karar Tarihi: 18.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyünde 181



T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

_________________________________________ İL ENCÜMENİ___________________________________________
Karar Tarihi: 18.08.2022 Karar Özeti: İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesinin

44.78.00.62.04-01.1.1.00.000-05-07.01.5.03 "Köylere" harcama 
Karar No: 220 kaleminden, İlimiz Ovacık İlçesi Köy Muhtarlıklarına, ihtiyaç

dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2022 Mali Yılı 
Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin
05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Köylere 
Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre 20.000,00-TL yardım

__________________________________ _______ yapılmasının uygun olduğuna.________________________________
KONU

İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.04-01.1.1.00.000-05-07.01.5.03 "Köylere" 
harcama kaleminden, İlimiz Ovacık İlçesi Köy Muhtarlıklarına, ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı 
için, 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı 
kararı ile yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre yardım yapılması.

KARAR
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli 18.08.2022 tarihli yazısının 

İl Encümenince incelenmesi neticesinde; İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.04-01.1.1.00.000-5-
07.1.5.03 “Köylere” harcama kaleminden;

OVACIK İLÇESİ:
S.N. KÖY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM

MİKTARI
1 Çukur Köyü Merkez Mahalle köy konağı bakım onarımı için 4. 000,00

2 Belen Köyü
Merkez ve Dabazali Mahallerindeki köy konaklarının bakım onarımı 
için 4. 000,00

3 Hatipoğlu Köyü Doruk Mahallesindeki sosyal tesisin çatısının bakım ve onarımı için 4. 000,00
4 Şamlar Köyü Merkez Mahalle içme suyu motorunun bakım onarımı için 4. 000,00
5 Yaka Köyü Merkez Mahalle köy konağı bakım onarımı için 4. 000,00

TOPLAM 20.000,00

İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.04-01.1.1.00.000-05-07.01.5.03 "Köylere" harcama 
kaleminden, İlimiz Ovacık İlçesi Köy Muhtarlıklarına, ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2022 
Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile 
yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre 20.000,00-TL yardım yapılmasının uygun 
olduğuna.

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

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğüne, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne ve Ovacık Kaymakamlığına tevdiine oybirliği ile karar 
verildi.



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 18.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü,
tapuda 161 ada 39 ve 78 parselde kayıtlı taşınmazların 

Karar No:221 tevhit ve ifrazı talep edilmektedir. Söz konusu parseller
herhangi bir plan 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 üzere; (a) 
olarak tevhidi sonrasında (b) ve (c) olarak (2) iki 

________________________________________________ parsele ifrazının uygun olduğuna._______________________

KONU
İlimiz Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, tapuda 161 ada 39 ve 78 parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve 

ifrazı talep edilmektedir. 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 üzere; (a) olarak tevhidi 
sonrasında (b) ve (c) olarak (2) iki parsele ifrazı.

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

Makamından havaleli 18.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, tapuda 161 ada 39 ve 78 parselde kayıtlı parsellerde kayıtlı 

taşınmazların tevhit işlemi Sayim, Naim, Erhan, Burhan KOS adına vekaleten Mehmet ARAL’ın 01.08.2022 
tarih ve 8189 sayılı yazısı ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından 
incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, tapuda 161 ada 39 ve 78 parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve 
ifrazı talep edilmektedir. Söz konusu parseller herhangi bir plan 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 üzere; 
(a) olarak tevhidi sonrasında (b) ve (c) olarak (2) iki parsele ifrazının uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 18.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Eflani İlçesi Soğucak Köyü, tapuda
102 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 

Karar No: 222 edilmektedir. 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) ve (c) parseller olarak 

____________________________________________ (3) üç parsele ifrazının uygun olduğuna.____________________

KONU
İlimiz Eflani İlçesi Soğucak Köyü, tapuda 102 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 

edilmektedir. 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 hazırlanan ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (a), 
(b) ve (c) parseller olarak (3) üç parsele ifrazı.

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

Makamından havaleli 18.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Eflani İlçesi Soğucak Köyü, tapuda 102 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı işleminin 
Hüseyin ve Mehmet AYKUT’un 12.08.2022 tarih ve 8793 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Eflani İlçesi Soğucak Köyü, tapuda 102 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 
edilmektedir. 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) ve (c) parseller olarak (3) üç parsele ifrazının uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 18.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Eflani İlçesi Soğucak Köyü,
tapuda 102 ada, 32 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı 

Karar No: 223 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 
üzere; (a) ve (b) parseller 2’ye ifrazının uygun 

_________________________________________________olduğuna.________________________________________

KONU
İlimiz Eflani İlçesi Soğucak Köyü, tapuda 102 ada, 32 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı 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'nin 44-45. 
maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (a) ve (b) parseller 
olarak ifrazı.

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

Makamından havaleli 18.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Eflani İlçesi Soğucak Köyü, tapuda 102 ada, 32 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı işleminin 
Hüseyin ve Mehmet AYKUT’un 12.08.2022 tarih ve 8792 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Eflani İlçesi Soğucak Köyü, tapuda 102 ada, 32 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 üzere; (a) ve (b) parseller 2’ye 
ifrazının uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 18.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Merkez İlçesi Çukurca Köyü,
tapuda 119 ada 4 ve 7 parsellerde kayıtlı taşınmazların 

Karar No:224 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 
taşınmazların, ekli durum haritasında görüldüğü üzere (a) 

______________________________________________ olarak tevhidinin uygun olduğuna._______________________

KONU
İlimiz Merkez İlçesi Çukurca Köyü, tapuda 119 ada 4 ve 7 parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhidi 

(birleştirme) talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazlar, herhangi bir plan kapsamında olmayıp Köy Yerleşik 
Alan Sınırları içinde 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 müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 

Makamından havaleli 18.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Merkez İlçesi Çukurca Köyü, tapuda 119 ada 4 ve 7 parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhidi 
tevhit işlemi 7803-521 Nolu Karabük Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosunun 12.08.2022 tarih ve 
8781 sayılı yazısı ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl 
Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Merkez İlçesi Çukurca Köyü, tapuda 119 ada 4 ve 7 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 taşınmazların, ekli durum haritasında görüldüğü üzere 
(a) olarak tevhidinin uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 18.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Eskipazar İlçesi Boncuklar Köyü,
tapuda 126 ada 80 ve 113 parsellerde kayıtlı 

Karar No:225 taşınmazların tevhidi (birleştirme) talep edilmektedir.
Söz konusu taşınmazlar, herhangi bir plan kapsamında 
olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmakta 
olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve 
Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 62. maddesi 
gereğince, söz konusu taşınmazların, ekli durum 
haritasında görüldüğü üzere; (a) olarak tevhidinin 

_________________________________________________ uygun olduğuna.___________________________________

KONU
İlimiz Eskipazar İlçesi Boncuklar Köyü, tapuda 126 ada 80 ve 113 parsellerde kayıtlı taşınmazların 

tevhidi (birleştirme) talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazlar, herhangi bir plan kapsamında olmayıp Köy 
Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlar 
Yönetmeliği'nin 62. maddesi gereğince, söz konusu taşınmazların, ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (a) 
olarak tevhidi.

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

Makamından havaleli 18.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Eskipazar İlçesi Boncuklar Köyü, tapuda 126 ada 80 ve 113 parsellerde kayıtlı taşınmazların 
tevhidi işlemi 7803-521 Nolu Karabük Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosunun 16.08.2022 tarih ve 
8893 sayılı yazısı ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl 
Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Eskipazar İlçesi Boncuklar Köyü, tapuda 126 ada 80 ve 113 parsellerde kayıtlı taşınmazların 
tevhidi (birleştirme) talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazlar, herhangi bir plan kapsamında olmayıp Köy 
Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlar 
Yönetmeliği'nin 62. maddesi gereğince, söz konusu taşınmazların, ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (a) 
olarak tevhidinin uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 25.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Ağaçkese Köyü,
tapuda 156 ada, 27 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı 

Karar No: 226 talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir
imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan 
Sınırları içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar 
Kanunu'nun 15-16. maddeleri ve Plansız Alanlar 
Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz 
konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü 
üzere; (A), (B), (C) ve (D) parseller olarak dörde 

_________________________________________________ ifrazının uygun olduğuna.___________________________

KONU
İlimiz Safranbolu İlçesi Ağaçkese Köyü, tapuda 156 ada, 27 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 

edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları 
içerisinde kalmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15-16. maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44- 
45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (A), (B), (C) ve 
(D) parseller olarak dörde ifrazı.

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

Makamından havaleli 24.08.2022 tarih ve 20330 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Ağaçkese Köyü, tapuda 156 ada, 27 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı işleminin 
Azime EVCİN, Sevim ÜNAL, Hülya KARADAĞLIOĞLU, Huriye ÖZTÜRK KAYA, Fatma ÖZTÜRK, 
Erdoğan ÖZTÜRK ve Rıza ÖZTÜRK’e vekaleten Huriye ÖZTÜRK KAYA’nın 17.08.2022 tarih ve 8928 
sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl 
Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Safranbolu İlçesi Ağaçkese Köyü, tapuda 156 ada, 27 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 15-16. maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 
44-45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (A), (B), (C) ve 
(D) parseller olarak dörde ifrazının uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 25.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Eskipazar İlçesi Ortaköy Köyü,
tapuda 149 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 

Karar No: 227 edilmektedir. 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 15- 
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) ve 

______________________________________________ (c) parseller olarak üçe ifrazının uygun olduğuna.___________

KONU
İlimiz Eskipazar İlçesi Ortaköy Köyü, tapuda 149 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 

edilmektedir. 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 
15-16. 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) ve (c) parseller olarak üçe ifrazı.

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

Makamından havaleli 24.08.2022 tarih ve 20331 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Eskipazar İlçesi Ortaköy Köyü, tapuda 149 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı işleminin 
Tahsin ŞEKER’in 17.08.2022 tarih ve 8906 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Eskipazar İlçesi Ortaköy Köyü, tapuda 149 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 
edilmektedir. 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 
15-16. 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) ve (c) parseller olarak üçe ifrazının uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 25.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Eflani İlçesi Saçak Köyü, tapuda 127
ada, 32 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 

Karar No: 228 edilmektedir. 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 15- 
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 beşe ifrazının uygun olduğuna.

KONU
İlimiz Eflani İlçesi Saçak Köyü, tapuda 127 ada, 32 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep edilmektedir. 

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 15-16. 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 beşe ifrazı.

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

Makamından havaleli 24.08.2022 tarih ve 20333 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Eflani İlçesi Saçak Köyü, tapuda 127 ada, 32 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı işleminin Mutiye 
SEZGİN’in 17.08.2022 tarih ve 8930 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Eflani İlçesi Saçak Köyü, tapuda 127 ada, 32 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep edilmektedir. 
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 15-16. 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 beşe ifrazının uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

77 parselde Müfide AKSOY'un izinsiz yapılan 49 m2 yapısına 
Karar No:229 23.06.2022 tarih ve 166 No'lu İl Encümen kararıyla idari para

cezası verilmiş olup, aradan geçen süre zarfında kaçak yapı 
projelendirilemediğinden, İmar Kanununun 32. Maddesinde 
belirtilen hüküm gereğince; söz konusu kaçak yapı ile ilgili

____________________________________________ olarak yıkım kararı alınmasının uygun olduğuna._______________
KONU

İlimiz Merkez İlçesi Kahyalar Köyünde 101 ada 77 parselde Müfide AKSOY'un izinsiz yapılan 49 m2 
yapısına 23.06.2022 tarih ve 166 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: 14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir 
nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en 
çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten 
mührün 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 25.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Merkez İlçesi Kahyalar Köyünde 101 ada 77 parselde Müfide AKSOY'un izinsiz yapılan 49 m2 

yapısına 23.06.2022 tarih ve 166 No'lu İl Encümen kararıyla idari para cezası verilmiş olup, 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: 14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir 
nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en 
çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten 
mührün 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 alınmasının 
uygun olduğuna.

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

Karar Tarihi: 25.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Merkez İlçesi Kahyalar Köyünde 101 ada



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Birlikleri, alt-üst yapı çalışmaları ile birlik hizmetlerinde 
Karar No:230 kullanılmak üzere toplam 40.000,00-TL (20.000,00-TL +

20.000,00-TL ödenek talep etmekte olup, İl Özel İdaresi 2022 
Mali Yılı Bütçesi'nin 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek 
Ödenek" harcama kaleminden, 44.78.34.00-01.1.2.01.101-05- 
07.01 "Merkez ve 5 İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği" 
harcama kalemine 40.000,00-TL'nin, Mahalli İdareler Bütçe ve 
Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre aktarılması 
ve aktarılan ödeneğin Safranbolu ve Merkez Köylere Hizmet 
Götürme Birliklerinin hesaplarına, 2022 Yılı Bütçe 
Karamamesi'nin 9. maddesine göre gönderilmesinin uygun

____________________________________ olduğuna.__________________________________________________
KONU

Safranbolu ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, alt-üst yapı çalışmaları ile birlik 
hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 40.000,00-TL (20.000,00-TL + 20.000,00-TL ödenek talep 
etmektedir. Bu hususla; İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesi'nin 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 
"Yedek Ödenek" harcama kaleminden, 44.78.34.00-01.1.2.01.101-05-07.01 "Merkez ve 5 İlçe Köylere 
Hizmet Götürme Birliği" harcama kalemine 40.000,00-TL'nin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü 
Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre aktarılması ve aktarılan ödeneğin Safranbolu ve Merkez Köylere 
Hizmet Götürme Birliklerinin hesaplarına, 2022 Yılı Bütçe Karamamesi'nin 9. maddesine göre 
gönderilmesi.

KARAR
Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Mali hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından 

havaleli 24.08.2022 tarih ve 20332 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;
Safranbolu ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, alt-üst yapı çalışmaları ile birlik 

hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 40.000,00-TL (20.000,00-TL + 20.000,00-TL ödenek talep etmekte 
olup, İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesi'nin 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek Ödenek" 
harcama kaleminden, 44.78.34.00-01.1.2.01.101-05-07.01 "Merkez ve 5 İlçe Köylere Hizmet Götürme 
Birliği" harcama kalemine 40.000,00-TL'nin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 
38. maddesine göre aktarılması ve aktarılan ödeneğin Safranbolu ve Merkez Köylere Hizmet Götürme 
Birliklerinin hesaplarına, 2022 Yılı Bütçe Karamamesi'nin 9. maddesine göre gönderilmesinin uygun 
olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Safranbolu ve Merkez KHGB.ne 
tevdiine oybirliği ile karar verildi.

Karar Tarihi: 25.08.2022 Karar Özeti: Safranbolu ve Merkez Köylere Hizmet Götürme



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

parselde Gülsüm MADAK'ın izinsiz yapılan 22,75 m2 
Karar No:231 yapısına 28.07.2022 tarih ve 189 No'lu İl Encümen kararıyla

idari para cezası verilmiş olup, aradan geçen süre zarfında 
kaçak yapı projelendirilemediğinden, İmar Kanununun 32. 
Maddesinde belirtilen hüküm gereğince; söz konusu kaçak 

____________________________________________ yapı ile ilgili olarak yıkım kararı alınmasının uygun olduğuna.
koni

İlimiz Yenice İlçesi Tır Köyünde 115 ada 10 parselde Gülsüm MADAK'ın izinsiz yapılan 22,75 m2 
yapısına 28.07.2022 tarih ve 189 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: 14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir 
nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en 
çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya 
valilikten mührün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan 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 25.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Yenice İlçesi Tır Köyünde 115 ada 10 parselde Gülsüm MADAK'ın izinsiz yapılan 22,75 m2 

yapısına 28.07.2022 tarih ve 189 No'lu İl Encümen kararıyla idari para cezası verilmiş olup, 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: 14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir 
nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en 
çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya 
valilikten mührün 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 
alınmasının uygun olduğuna.

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

Karar Tarihi: 25.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Yenice İlçesi Tır Köyünde 115 ada 10



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 25.08.2022 Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Yukarıdana Köyünde yerleşik
alan sınırları dışında 118 Ada 46 Parselde 19231718080 kimlik 

Karar No:232 numaralı Yaman ASAR'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet
dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafından 
yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırları içinde kalan 
taşınmaz üzerinde 20 m2 konut amaçlı İzinsiz yapı tespit edilerek
29.06.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş olup, söz 
konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar 
Kanunu'nun 42. maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 
1.459,48 TL. (Bin dört yüz elli dokuz lira kırk sekiz kuruş) idari 
para cezasının uygulanması, ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) 
Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata uygun hale 
getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en 
çok 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 1. sınıf A Grubu yapı 
sınıfı kaçak yapı için ilave 26,60 TL (yirmi altı lira altmış kuruş) 
idari para cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz 
tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan Yaman ASAR'dan 

_____________________________________ tahsil edilmesinin uygun olduğuna._________________________________

KONU

İlimiz Safranbolu İlçesi Yukarıdana Köyünde yerleşik alan sınırları dışında 118 Ada 46 Parselde 
19231718080 kimlik numaralı Yaman ASAR'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. 
İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırları içinde kalan 
taşınmaz üzerinde 20 m2 konut amaçlı İzinsiz yapı tespit edilerek 29.06.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı 
Tutanağı düzenlenmiştir. Söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. 
maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 1.459,48 TL. (Bin dört yüz elli dokuz lira kırk sekiz kuruş) 
idari para cezasının uygulanması, ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) fıkra uyarınca idari para cezası 
verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas 
asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre 
verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden 
itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent 
uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata 
uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, 
aksi halde 1. sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 26,60 TL (yirmi altı lira altmış kuruş) idari para 
cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan Yaman 
ASAR'dan tahsil edilmesi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 25.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
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İlimiz Safranbolu İlçesi Yukarıdana Köyünde yerleşik alan sınırları dışında 118 Ada 46 Parselde 
19231718080 kimlik numaralı Yaman ASAR'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. 
İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırları içinde kalan 
taşınmaz üzerinde 20 m2 konut amaçlı İzinsiz yapı tespit edilerek 29.06.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı 
Tutanağı düzenlenmiş olup, söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 
42. maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 1.459,48 TL. (Bin dört yüz elli dokuz lira kırk sekiz kuruş) 
idari para cezasının uygulanması, ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) fıkra uyarınca idari para cezası 
verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas 
asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre 
verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden 
itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent 
uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata 
uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, 
aksi halde 1. sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 26,60 TL (yirmi altı lira altmış kuruş) idari para 
cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan Yaman 
ASAR'dan tahsil edilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Mali 
Hizmetler Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 25.08.2022 Karar Özeti: Safranbolu İlçesi Karapınar Köyü Muhtarlığı, köy
mezarlığına namaz kılma yeri, şadırvan ve tuvalet yapımı için 

Karar No:233 15.000,00-TL yardım talebinde bulunmakta olup, İl Özel İdaresi
2022 Mali Yılı Bütçesi'nin 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 
"Yedek Ödenek" harcama kaleminden, 44.78.00.62.05—
01.1.1.00. 000—05—07.01.05.03 "Köylere" harcama kalemine
15.000. 00-TL' ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 
Usulü Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre aktarılması, aktarılan 
ödeneğin Safranbolu İlçesi Karapınar Köyü Muhtarlığı hesaplarına 
2022 Yılı Bütçe Kararnamesi'nin 8. maddesine göre

____________________________________ gönderilmesinin uygun olduğuna._______________________________

KONU
Safranbolu İlçesi Karapınar Köyü Muhtarlığı, köy mezarlığına namaz kılma yeri, şadırvan ve tuvalet 

yapımı için 15.000,00-TL yardım talebinde bulunmaktadır. Bu hususla; İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı 
Bütçesi'nin 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek Ödenek" harcama kaleminden, 44.78.00.62.05-
01.1.1.00.000—05—07.01.05.03 "Köylere" harcama kalemine 15.000,00-TL' ödeneğin, Mahalli İdareler 
Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre aktarılması, aktarılan ödeneğin Safranbolu 
İlçesi Karapınar Köyü Muhtarlığı hesaplarına 2022 Yılı Bütçe Kararnamesi'nin 8. maddesine göre 
gönderilmesi.

KARAR
Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Mali hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından 

havaleli 25.08.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

Safranbolu İlçesi Karapınar Köyü Muhtarlığı, köy mezarlığına namaz kılma yeri, şadırvan ve tuvalet 
yapımı için 15.000,00-TL yardım talebinde bulunmakta olup, İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesi'nin 
44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek Ödenek" harcama kaleminden, 44.78.00.62.05-01.1.1.00.000- 
-05—07.01.05.03 "Köylere" harcama kalemine 15.000,00-TL' ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve 
Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre aktarılması, aktarılan ödeneğin Safranbolu İlçesi 
Karapınar Köyü Muhtarlığı hesaplarına 2022 Yılı Bütçe Kararnamesi'nin 8. maddesine göre 
gönderilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Safranbolu Kaymakamlığına ve 
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.


