
T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

K arar Tarihi: 01.12.2022

K arar No:352

K arar Özeti: Karabük Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
tarafından  talep  edilen ih tiyaç m alzem elerin in , İdarem izin
44.78.35.00-01.3.9.00-05-03.07 "Fotoğraf Yazıcı ve 
Malzemeleri" harcama kalemine 44.78.34.00-01.1.2.00-05-09.06 
"Yedek Ödenek" harcama kalemindeki ödenekten 1 Adet
9600*2400 Çözünürlüklü Profesyonel Fotoğraf Yazıcısı, 500 
Adet 15*21 Ebadında Fotoğraf Kağıdı ve 2 Adet 10 TB Bellek 
Kapasiteli Taşımlabilir Hard Disk alımı için toplam 30.000,00- 
TL'nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü
Y önetm eliğ inin  38. m addesine göre aktarılm asın ın  uygun 
olduğuna._________________________________________________

KONU
Karabük Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ilgi sayılı yazısında aşağıdaki tabloda belirtilen ihtiyaç 

malzemelerini talep etmektedir. Bu hususla; İdaremizin 44.78.35.00-01.3.9.00-05-03.07 "Fotoğraf Yazıcı 
ve Malzemeleri" harcama kalemine 44.78.34.00-01,1.2.00-05-09.06 "Yedek Ödenek" harcama kaleminden 
30.000,00-TL'nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 38. maddesine göre 
aktarılması.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Mali hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından 
havaleli 01.12.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

Karabük Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından talep edilen ihtiyaç malzemelerinin, İdaremizin
44.78.35.00- 01.3.9.00-05-03.07 "Fotoğraf Yazıcı ve Malzemeleri" harcama kalemine 44.78.34.00-
01.1.2.00- 05-09.06 "Yedek Ödenek" harcama kalemindeki ödenekten 1 Adet 9600*2400 Çözünürlüklü 
Profesyonel Fotoğraf Yazıcısı, 500 Adet 15*21 Ebadında Fotoğraf Kağıdı ve 2 Adet 10 TB Bellek 
Kapasiteli Taşımlabilir Hard Disk alımı için toplam 30.000,00-TL'nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 
Usulü Yönetmeliğinin 38. maddesine göre aktarılmasının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

_________________________________________ İL ENCÜMENİ__________________________________________
K arar Tarihi: 01.12.2022 K arar Özeti: İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesinin

44.78.34.00.00-01.1.2.00.000-5-07.1.5.03“Köylere” harcama
K arar No:353 kalem inden  İlim iz M erkez İlçe Ü çbaş K öyü G üney

Mahallesinin mahalle içindeki sokaklarına 700 m2 parke taşı 
alımı 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 40.000,00 TL yardım yapılmasının uygun olduğuna.______

KONU
İl Özel İdaresi 2022 .Mali Yılı Bütçesinin 44.78.34.00.00-01.1.2.00.000-5-07.1,5.03“Köylere” harcama 

kaleminden İlimiz Merkez İlçe Üçbaş Köyü Güney Mahallesinin mahalle içindeki sokaklarına 700 m2 parke taşı 
alımı 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 01.12.2022 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,

M ERKEZ İLÇESİ:

S.N. KÖY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM
M İKTARI

1 Üçbaş Köyü Güney Mahallesinin mahalle içindeki sokaklarına 700 m2 parke taşı 
alımı için 40.000,00

TOPLAM 40.000,00

İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.34.00.00-01.1.2.00.000-5-07.1.5.03“Köylere” harcama 
kaleminden İlimiz Merkez İlçe Üçbaş Köyü Güney Mahallesinin mahalle içindeki sokaklarına 700 m2 parke taşı 
alımı 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 40.000,00 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 Müdürlüğüne ve Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

K arar Tarihi: 08.12.2022

K arar No:354

K arar Ö zeti: İlim iz Eflani İlçesi Çal K öyünde, Y erleşik alan 
sınırları içinde, 140 ada, 24 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde, 
116491130904 TC. Kimlik numaralı Salih YAVUZ'un mühür 
işlemi uygulanan ve yıkım kararı bulunan yapısında inşai 
faaliyetlere devam ettiği dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik 
elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede daha önce 
kaçak olarak yapılmış olan yapıya tutanak tutulmuş, cezai işlem 
uygulanmış ve yıkım kararı alınmış yapı üzerine, mühür fekki 
yapılarak konut amaçlı çatı katı çıktığı toplamda 104 m2 yapı 
tespit edilerek, İmar Kanununun 32. maddesi gereğince
13.11.2022 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 8.123,57 TL.(Sekiz bin yüz yirmi üç lira elli yedi 
kuruş) para cezası verilmesi, ayrıca İmar Kanununun 32. 
Maddesinde belirtilen hüküm gereğince söz konusu kaçak 
yapıya ilişkin öncesinde yıkım kararı alınmış yapının 
projelendirmesinin mümkün olmaması nedeniyle yıkım kararı 
verilmesinin uygun olduğuna._______________________________

KONU

İlimiz Eflani İlçesi Çal Köyünde, Yerleşik alan sınırları içinde, 140 ada, 24 parselde kayıtlı taşınmaz 
üzerinde, 116491130904 TC. Kimlik numaralı Salih YAVUZ'un mühür işlemi uygulanan ve yıkım kararı 
bulunan yapısında inşai faaliyetlere devam ettiği dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları 
tarafından yerinde yapılan incelemede daha önce kaçak olarak yapılmış olan yapıya tutanak tutulmuş, cezai 
işlem uygulanmış ve yıkım kararı alınmış yapı üzerine, mühür fekki yapılarak konut amaçlı çatı katı çıktığı 
toplamda 104 m2 yapı tespit edilerek, İmar Kanununun 32. maddesi gereğince 13.11.2022 tarihinde Yapı Tatil 
Zaptı Tutanağı düzenlenmiştir. Söz konusu inşaatı izinsiz olarak yaptığından dolayı, 3194 sayılı İmar 
Kanununun 42.maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 8.123,57 TL.(Sekiz bin yüz yirmi üç lira elli 
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 yapıya ilişkin öncesinde yıkım kararı 
alınmış yapının projelendirmesinin mümkün olmaması nedeniyle yıkım kararı verilmesi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 06.12.2022 tarih ve 24054 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;
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İlimiz Eflani İlçesi Çal Köyünde, Yerleşik alan sınırları içinde, 140 ada, 24 parselde kayıtlı taşınmaz 
üzerinde, 116491130904 TC. Kimlik numaralı Salih YAVUZ'un mühür işlemi uygulanan ve yıkım kararı 
bulunan yapısında inşai faaliyetlere devam ettiği dilekçeyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları 
tarafından yerinde yapılan incelemede daha önce kaçak olarak yapılmış olan yapıya tutanak tutulmuş, cezai 
işlem uygulanmış ve yıkını kararı alınmış yapı üzerine, mühür fekki yapılarak konut amaçlı çatı katı çıktığı 
toplamda 104 m2yapı tespit edilerek, İmar Kanununun 32. maddesi gereğince 13.11.2022 tarihinde Yapı Tatil 
Zaptı Tutanağı düzenlenmiştir. Söz konusu inşaatı izinsiz olarak yaptığından dolayı, 3194 sayılı İmar 
Kanununun 42.maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 8.123,57 TL.(Sekiz bin yüz yirmi üç lira elli 
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 yapıya ilişkin öncesinde yıkım kararı 
alınmış yapının projelendirmesinin mümkün olmaması nedeniyle yıkım kararı 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_____________ ______________________________
K arar Tarihi: 08.12.2022 K arar Özeti: İlimiz Merkez Mehterler Köyü Merkez Mahallesi

İlköğretim Okulunun Grup yolu üzerinde bulunan bölümüne taş 
K arar No:355 duvarı yapım ı için 30.09.2021 tarih ve 291 sayılı Encüm en

Kararı ile 10.000-TL, ayrıca 26.05.2022 tarih ve 118 sayılı İl 
Encümeni Kararı ile 4.500-TL olmak üzere Mehterler Köyü 
Muhtarlığına tahsis edilen toplam 14.500-TL nakdi ödeneğin, 
istinat duvarı yapım maliyeti yüksek olduğundan, aynı yerde 
bulunan Okul çevresinin bakım ve onanırımda kullanılmak 

__________________________________________ üzere tahsis değişikliği yapılmasının uygun olduğuna.______

KONU

İlimiz Merkez Mehterler Köyü Merkez Mahallesi İlköğretim Okulunun Grup yolu üzerinde bulunan
bölümüne taş duvarı yapımı için 30.09.2021 tarih ve 291 sayılı Encümen Kararı ile 10.000-TL, ayrıca
26.05.2022 tarih ve 118 sayılı İl Encümeni Kararı ile 4.500-TL olmak üzere Mehterler Köyü Muhtarlığına 
tahsis edilen toplam 14.500-TL nakdi ödeneğin, istinat duvarı yapım maliyeti yüksek olduğundan, aynı yerde 
bulunan Okul çevresinin bakım ve onanırımda kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Mali hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından 
havaleli 08.12.2022 tarih ve 24140 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Merkez Mehterler Köyü Merkez Mahallesi İlköğretim Okulunun Grup yolu üzerinde bulunan
bölümüne taş duvarı yapımı için 30.09.2021 tarih ve 291 sayılı Encümen Kararı ile 10.000-TL, ayrıca
26.05.2022 tarih ve 118 sayılı İl Encümeni Kararı ile 4.500-TL olmak üzere Mehterler Köyü Muhtarlığına 
tahsis edilen toplam 14.500-TL nakdi ödeneğin, istinat duvarı yapım maliyeti yüksek olduğundan, aynı yerde 
bulunan Okul çevresinin bakım ve onanırımda kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasının uygun 
olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

K arar Tarihi: 08.12.2022

K arar No: 356

K arar Ö zeti: İlim iz Safranbolu  İlçesi K onarı Köyü, 
tapuda 103 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 
edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar 
planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırlan 
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), (d) ve 
(e) parseli er olarak beşe ifrazının uygun olduğuna._______

KONU

İlimiz Safranbolu İlçesi Konarı Köyü, tapuda 103 ada, 11 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), (e), (d) ve 
(e) parseller olarak beşe ifrazı.

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

Makamından havaleli 08.12.2022 tarih ve 24148 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Konarı Köyü, tapuda 103 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı işleminin 
Mehmet Nuri ARSLAN’ın 28.11.2022 tarih ve 13238 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Safranbolu İlçesi Konarı Köyü, tapuda 103 ada, 11 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), (e), (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.

MejjfcffTTmjN
jenel Sekreter 

Başkan

vHaŞan YILDIRIM 
İl Genel Meclis Üyesi 

Üye

OZDEMIR 
İl Genel Meclis Üyesi 

Üye

Vild 
İmar Kentsel ileştirmeVMüdürü



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

K arar Tarihi: 08.12.2022 K arar Özeti: İlim iz Safranbolu  İlçesi Sırçalı Köyü,
tapuda 129 ada 21 ve 22 parselde kayıtlı taşınmazların 

K arar No: 357 tevhit ve ifrazı talep edilmektedir. Söz konusu parseller
herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy 
Yerleşik Alan Sınırları içinde kalmakta olup, 3194 sayılı 
İmar Kanunu'nun 15-16. maddeleri ile Plansız Alanlar 
Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu 
taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü üzere; 21 
ve 22 parselin (a) olarak tevhidi sonrasında (b) ve (c) 

______________________________________________ parseller olarak ikiye ifrazının uygun olduğuna._________

KONU
İlimiz Safranbolu İlçesi Sırçalı Köyü, tapuda 129 ada 21 ve 22 parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve 

ifrazı talep edilmektedir. Söz konusu parseller herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan 
Sınırları içinde kalmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15-16. maddeleri ile Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 
44-45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü üzere; 21 ve 22 parselin 
(a) olarak tevhidi sonrasında (b) ve (c) parseller olarak ikiye ifrazı.

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

Makamından havaleli 08.12.2022 tarih ve 24149 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Sırçalı Köyü, tapuda 129 ada 21 ve 22 parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve 
ifrazı işleminin Hacı Mustafa ÖZTÜRK ve Remzi ERTAN Vekili Ali ERTAN’ın 23.11.2022 tarih ve 13038 
sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl 
Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Safranbolu İlçesi Sırçalı Köyü, tapuda 129 ada 21 ve 22 parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve 
ifrazı talep edilmektedir. Söz konusu parseller herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan 
Sınırları içinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15-16. maddeleri ile Plansız Alanlar 
Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü üzere; 
21 ve 22 parselin (a) olarak tevhidi sonrasında (b) ve (c) parseller olarak ikiye 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

K arar Tarihi: 08.12.2022 K arar Ö zeti: İlim iz Safranbolu  İlçesi D üzce Köyü,
tapuda 132 ada, 38 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 

K arar No: 358 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) ve (b) parseller 

______________________________________________ olarak ikiye ifrazının uygun olduğuna._________________

KONU

İlimiz Safranbolu İlçesi Düzce Köyü, tapuda 132 ada, 38 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) ve (b) parseller 
olarak ikiye ifrazı.

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

Makamından havaleli 08.12.2022 tarih ve 24148 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Düzce Köyü, tapuda 132 ada, 38 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı işleminin 
Adnan TİLKİ’nin 28.11.2022 tarih ve 13236 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Safranbolu İlçesi Düzce Köyü, tapuda 132 ada, 38 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) ve 
(b) parseller olarak ikiye 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

K arar Tarihi: 08.12.2022 K arar Özeti: İlimiz Eflani İlçesi Başiğdir Köyünde 126 ada 1
parselde Yusuf KAPLAN'ın izinsiz yapılan 155 m2 yapısına 

K arar No: 359 03.11.2022 tarih ve 324 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 Eflani İlçesi Başiğdir Köyünde 126 ada 1 parselde Yusuf KAPLAN'ın izinsiz yapılan 155 
m yapısına 03.11.2022 tarih ve 324 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 08.12.2022 tarih ve 24146 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Eflani İlçesi Başiğdir Köyünde 126 ada 1 parselde Yusuf KAPLAN'ın izinsiz yapılan 155 

m2 yapısına 03.11.2022 tarih ve 324 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.



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

K arar Tarihi: 08.12.2022 K arar Özeti: İlimiz Eskipazar İlçesi Kapaklı Köyünde 117
ada 81 parselde Bayram TANGAÇ'ın izinsiz yapılan 63 m2 

K arar No: 360 yapısına 03.11.2022 tarih ve 322 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 Eskipazar İlçesi Kapaklı Köyünde 117 ada 81 parselde Bayram TANGAÇ'ın izinsiz yapılan 63 
m yapısına 03.11.2022 tarih ve 322 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 08.12.2022 tarih ve 24145 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Eskipazar İlçesi Kapaklı Köyünde 117 ada 81 parselde Bayram TANGAÇ'ın izinsiz yapılan 63 

m yapısına 03.11.2022 tarih ve 322 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.



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

K arar Tarihi: 08.12.2022 K arar Özeti: İlimiz Merkez İlçesi Şenler Köyünde 134 ada 9
parselde Erdoğan ADAKAN'ın izinsiz yapılan 16 m2 yapısına 

K arar No: 361 20.10.2022 tarih ve 307 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 Şenler Köyünde 134 ada 9 parselde Erdoğan ADAKAN'ın izinsiz yapılan 16 
m yapısına 20.10.2022 tarih ve 307 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 08.12.2022 tarih ve 24144 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Merkez İlçesi Şenler Köyünde 134 ada 9 parselde Erdoğan ADAKAN'ın izinsiz yapılan 16 

m2 yapısına 20.10.2022 tarih ve 307 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, yapışım 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.



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 08.12.2022

K arar No: 362

K arar Özeti: İlimiz Yenice İlçesi Bağbaşı Köyünde 110 
ada 2 parselde Satılmış KAYALI'nın izinsiz yapılan 97.53 m 2 
yapısına 03.11.2022 tarih ve 323 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 Bağbaşı Köyünde 110 ada 2 parselde Satılmış KAYALI'nın izinsiz yapılan 97.53 m2 

yapısına 03.11.2022 tarih ve 323 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 08.12.2022 tarih ve 24147 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Yenice İlçesi Bağbaşı Köyünde 110 ada 2 parselde Satılmış KAYALI'nın izinsiz yapılan 97.53 m2 

yapısına 03.11.2022 tarih ve 323 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.
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

K arar Tarihi: 08.12.2022 K arar Özeti: İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan
44 .78 .34 .00-01 .1 .2 .00 ,000-05-09 .06  "Yedek Ö denek" 

K arar No:363 harcama kalemindeki ödenekten Destek Hizmetleri
Müdürlüğünün; 44.78.35.00.000-08.1.00.000-05-05.03 
"Amatör Spor Kulüplerine" harcama kalemine ASP 
Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine malzeme alımında 
kullanılmak üzere 12.000,00-TL ödeneğin; Mahalli 
İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 38. 

__________________________________________ maddesine göre aktarılmasının uygun olduğuna.__________

KONU

İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek Ödenek" 
harcama kalemindeki ödenekten Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; 44.78.35.00.000-08.1.00.000-05-05.03 
"Amatör Spor Kulüplerine" harcama kalemine ASP Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine malzeme alımında 
kullanılmak üzere 12.000,00-TL ödeneğin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 38. 
maddesine göre aktarılması.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Mali hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından 
havaleli 08.12.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek Ödenek" 
harcama kalemindeki ödenekten Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; 44.78.35.00.000-08.1.00.000-05-05.03 
"Amatör Spor Kulüplerine" harcama kalemine ASP Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine malzeme alımında 
kullanılmak üzere 12.000,00-TL ödeneğin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 38. 
maddesine göre 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

Karar Tarihi: 15.12.2022

K arar No: 364

K arar Özeti: İlimiz Yenice İlçesi Bağbaşı Köyünde, Kocaoğlu 
Mevkiinde Tapuda; 107 Ada, 58 Parselde kayıtlı 284,70 
m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Konut Amaçlı inşaat yapılması 
hakkında 05.12.2022 tarihinde İdaremize talepte bulunulmuştur. 
Yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 284,70 
m2 olduğu görülmüş olup, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. 
Bölüm, 49. maddesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 2008/4 
tarihli genelgesinin 5. maddesi hükmü kapsamında; inşaat izni 
verilmesinin uygun olduğuna.______________________

KONU
İlimiz Yenice İlçesi Bağbaşı Köyünde, Kocaoğlu Mevkiinde Tapuda; 107 Ada, 58 Parselde kayıtlı 284,70 

m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 05.12.2022 tarihinde İdaremize talepte 
bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 284,70 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 karalarına 
uygunluk sağlanması gerekmektedir." hükmü kapsamında; inşaat izni verilmesi.

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

havaleli 14.12.2022 tarih ve 24345 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Yenice İlçesi Bağbaşı Köyünde, Kocaoğlu Mevkiinde Tapuda; 107 Ada, 58 Parselde kayıtlı 284,70 

m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 05.12.2022 tarihinde İdaremize talepte 
bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 284,70 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 karalarına 
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.
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 15.12.2022

K arar No: 365

K arar Özeti: İlimiz Yenice İlçesi Tır Köyünde 224 ada 8 
parselde Cavit MADAK'ın izinsiz yapılan 33.75 m2 konut 
amaçlı yapısına 11.08.2022 tarih ve 212 No'lu İl Encümen 
Kararıyla idari para cezası verilmiştir. 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 33.75 m2 konut 

amaçlı yapısına 11.08.2022 tarih ve 212 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, yapışım 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 yıkım kararı verilmesi.

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

Makamından havaleli 15.12.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Yenice İlçesi Tır Köyünde 224 ada 8 parselde Cavit MADAK'ın izinsiz yapılan 33.75 m2 konut 

amaçlı yapısına 11.08.2022 tarih ve 212 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, yapışım 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 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.
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

K arar Tarihi: 15.12.2022

K arar No: 366

K arar Özeti: İlimiz Eskipazar İlçesi Köyceğiz Köyü, 
tapuda 162 ada, 11 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) ve (b) parseller 
olarak ikiye ifrazının uygun olduğuna._________________

KONU

İlimiz Eskipazar İlçesi Köyceğiz Köyü, tapuda 162 ada, 11 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) ve (b) parseller 
olarak ikiye ifrazı.

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

Makamından havaleli 15.12.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Eskipazar İlçesi Köyceğiz Köyü, tapuda 162 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı işleminin 
Bahattin ve Fahri ÖRENBAŞI’nın 13.12.2022 tarih ve 13863 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Eskipazar İlçesi Köyceğiz Köyü, tapuda 162 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 
edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları 
içerisinde kalmakla 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) ve 
(b) parseller olarak ikiye ifrazının uygun olduğuna.

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

İL ENCÜMENİ

149 ada, 20 parselde kayıtlı taşınm azın  ifrazı talep 
K arar No: 367 edilm ektedir, T alebe yönelik  25.08.2022 tarih  ve 227 nolu ve

22.09.2022 tarih 277 nolu Encümen Kararlan alınmış ancak, 
İlgilisinin talebi üzerine ifraz hattında değişiklik yapılmıştır. 
Bu sebeple 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 (e) parseller olarak

______________________________________ _ üçe ifrazının uygun olduğuna.____________________________
~ KONU

İlimiz Eskipazar İlçesi Ortaköy Köyü, tapuda 149 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 
edilmektedir. Talebe yönelik 25.08.2022 tarih ve 227 nolu ve 22.09.2022 tarih 277 nolu Encümen Kararları 
alınmış ancak, İlgilisinin talebi üzerine ifraz hattında değişiklik yapılmıştır. Bu sebeple 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 (e) parseller olarak üçe ifrazı.

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

Makamından havaleli 15.12.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Eskipazar İlçesi Ortaköy Köyü, tapuda 149 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı işleminin 

Tahsin ŞEKER’in 12.12.2022 tarih ve 13838 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. Talebe yönelik 25.08.2022 tarih ve 227 nolu ve 22.09.2022 tarih 277 nolu Encümen Kararları 
alınmış ancak, İlgilisinin talebi üzerine ifraz hattında değişiklik yapılmıştır. Bu sebeple 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 (e) parseller olarak üçe ifrazının 
uygun olduğuna.

Karar Tarihi: 15.12.2022 Karar Özeti: İlimiz Eskipazar İlçesi Ortaköy Köyü, tapuda

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

K arar Tarihi: 15.12.2022

K arar No:368

K arar Özeti: İlimiz Eskipazar İlçesi Deresoplan 
Köyü, tapuda 118 ada 133 ve 138 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.__________________________________

KONU
İlimiz Eskipazar İlçesi Deresoplan Köyü, tapuda 118 ada 133 ve 138 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 15.12.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Eskipazar İlçesi Deresoplan Köyü, tapuda 118 ada 133 ve 138 parsellerde kayıtlı taşınmazların 
tevhidi işlemi 7803-521 Nolu Karabük Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosunun 13.12.2022 tarih ve 
82 sayılı yazısı ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl 
Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Eskipazar İlçesi Deresoplan Köyü, tapuda 118 ada 133 ve 138 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.

smail KOKCU 
Genel Sekreter V. 

Başkan

TLDIRIM 
yel Meclis Üyesi 

Üye

Zafer ÖZDEMİR 
İl Genel Meclis Üyesi 

Üye
(İZİNLİ)

esi

Vı
İmar Kentsel



KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 15.12.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Eskipazar İlçesi Deresoplan Köyü, tapuda 107 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde "Ticaret 
Alanı" amaçlı Uygulama ve Nazım İmar Planı 05.06.2018 tarih ve 117 sayılı İl Genel Meclis Kararıyla 
onaylanmıştır. İlgilisinin talebi üzerine imar planında yol olarak ayrılan kısmın terk işlemi için, konu İl 
Encümenine havale edilmiş ve 24.10.2018 tarih ve 192 sayılı encümen kararı alınarak yola terk işlemi 
yapılmıştır. Yine ilgilisinin 11.05.2022 tarih ve 5026 sayılı ilgi dilekçesinde, terk edilen kısmın mülkiyetinden 
çıktığı, tescilsiz  ve fonksiyonsuz bir halde kaldığı, parselin karayoluna sınırı kalmadığından geçiş yolu ön izin 
belgesi alamaması sebepleriyle ve aynı bölgedeki 113 ada 66 parsel numaralı taşınmazında aynı sorunlarla 
karşılaşması, işlemin dava konusu edilerek sonucunda "Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdare Dava 
Dairesi'nin 2022/493 nolu kararıyla Kastamonu İdare Mahkemesi'nce verilen 18.05.2021 tarih ve 2021/630 
sayılı kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptali" kararını emsal göstererek, 24.10.2018 tarih ve 192 
sayılı Encümen Kararının iptali ve yola terk işleminin kaldırılması talep edilmişti. 16.06.2022 tarih ve 159 
sayılı İl Encümen kararında konuyla ilgili olarak İdaremiz Hukuk Müşavirliğinden görüş istenmesinin uygun 
olduğu kararı alınmıştır. İdaremiz Hukuk Müşavirliğimin 05.07.2022 tarih ve 18576 sayılı yazısında;"... 
halihazırda var olan bir terkten dolayı tapuda bu yönde işlem görmüş bir tescilin geri alınmasına yönelik, 
tapuda geriye almak suretiyle gerçekleştirilecek bir terkin işleminin mevcut bir emsal mahkeme kararı dayanak 
gösterilerek İl Encümeni marifetiyle yapılması mümkün gözükmediği.." görüşüne istinaden, bu şekilde yola 
terk işleminin kaldırılmasının uygun olmadığı hususunda İl Encümeninin 07.07.2022 tarih ve 180 nolu kararı 
ile bildirilmişti. Bunun üzerine davacı tarafından, Kastamonu İdare Mahkemesinde 2022/1253 Esas sayılı dava 
açılmıştır. Davada 12.10.2022 tarihli ara karar ile yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Kastamonu İdare 
Mahkemesi'nin 2022/1582 nolu kararıyla dava konusu işlemin iptaline kararı verilmiş olup, Mahkeme kararı 
dikkate alınarak söz konusu 107 ada 3 parsel ve daha önce terk edilmiş olan (A) parsel numaralı taşınmazların, 
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazların ekli durum haritasında 
görüldüğü üzere, tevhit işleminin yapılmasının uygun olduğuna.

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

imar Kentse iidürü

/



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

K arar Tarihi: 15.12.2022

K arar No: 369

Karar Özeti: İlimiz Eskipazar İlçesi Deresoplan Köyü, tapuda 107 ada, 3 
parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde "Ticaret Alanı" amaçlı Uygulama ve 
Nazım İmar Planı 05.06.2018 tarih ve 117 sayılı İl Genel Meclis Kararıyla 
onaylanmıştır. İlgilisinin talebi üzerine imar planında yol olarak ayrılan 
kısmın terk işlemi için, konu İl Encümenine havale edilmiş ve 24.10.2018 
tarih ve 192 sayılı encümen kararı alınarak yola terk işlemi yapılmıştır. 
Yine ilgilisinin 11.05.2022 tarih ve 5026 sayılı ilgi dilekçesinde, terk edilen 
kısmın mülkiyetinden çıktığı, tescilsiz ve fonksiyonsuz bir halde kaldığı, 
parselin karayoluna sınırı kalmadığından geçiş yolu ön izin belgesi 
alamaması sebepleriyle ve aynı bölgedeki 113 ada 66 parsel numaralı 
taşınmazında aynı sorunlarla karşılaşması, işlemin dava konusu edilerek 
sonucunda "Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdare Dava Dairesi'nin 
2022/493 nolu kararıyla Kastamonu İdare Mahkemesi'nce verilen
18.05.2021 tarih ve 2021/630 sayılı kararın kaldırılmasına, dava konusu 
işlemin iptali" kararını emsal göstererek, 24.10.2018 tarih ve 192 sayılı 
Encümen Kararının iptali ve yola terk işleminin kaldırılması talep edilmişti.
16.06.2022 tarih ve 159 sayılı İl Encümen kararında konuyla ilgili olarak
İdaremiz Hukuk Müşavirliğinden görüş istenmesinin uygun olduğu kararı 
alınmıştır. İdaremiz Hukuk Müşavirliğinin 05.07.2022 tarih ve 18576 sayılı 
görüşüne istinaden, bu şekilde yola terk işleminin kaldırılmasının uygun 
olmadığı hususunda İl Encümeninin 07.07.2022 tarih ve 180 nolu kararı ile 
bildirilmişti. Bunun üzerine davacı tarafından, Kastamonu İdare 
Mahkemesinde 2022/1253 Esas sayılı dava açılmıştır. Davada 12.10.2022 
tarihli ara karar ile yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Kastamonu İdare 
Mahkemesi'nin 2022/1582 nolu kararıyla dava konusu işlemin iptaline 
kararı verilmiş olup, Mahkeme kararı dikkate alınarak söz konusu 107 ada 3 
parsel ve daha önce terk edilmiş olan (A) parsel numaralı taşınmazların, 
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri gereğince; söz konusu 
taşınmazların ekli durum haritasında görüldüğü üzere, tevhit işleminin 
yapılmasının uygun olduğuna._____________________________________

KONU
İlimiz Eskipazar İlçesi Deresoplan Köyü, tapuda 107 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde "Ticaret 

Alanı" amaçlı Uygulama ve Nazım İmar Planı 05.06.2018 tarih ve 117 sayılı İl Genel Meclis Kararıyla 
onaylanmıştır. İlgilisinin talebi üzerine imar planında yol olarak ayrılan kısmın terk işlemi için, konu İl 
Encümenine havale edilmiş ve 24.10.2018 tarih ve 192 sayılı Encümen Kararı alınarak yola terk işlemi 
yapılmıştır. Yine ilgilisinin 11.05.2022 tarih ve 5026 sayılı ilgi dilekçesinde, terk edilen kısmın mülkiyetinden 
çıktığı, tescilsiz ve fonksiyonsuz bir halde kaldığı, parselin karayoluna sınırı kalmadığından geçiş yolu ön izin 
belgesi alamaması sebepleriyle ve aynı bölgedeki 113 ada 66 parsel numaralı taşınmazında aynı sorunlarla 
karşılaşması, işlemin dava konusu edilerek sonucunda "Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdare Dava 
Dairesi'nin 2022/493 nolu kararıyla Kastamonu İdare Mahkemesi'nce verilen 18.05.2021 tarih ve 2021/630 
sayılı kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptali" kararını emsal göstererek, 24.10.2018 tarih ve 192 
sayılı Encümen Kararının iptali ve yola terk işleminin kaldırılması talep edilmişti. 16.06.2022 tarih ve 159 
sayılı İl Encümen kararında konuyla ilgili olarak İdaremiz Hukuk Müşavirliğinden görüş istenmesinin uygun 
olduğu kararı alınmıştır. İdaremiz Hukuk Müşavirliği'nin 05.07.2022 tarih ve 18576 sayılı yazısında;"... 
halihazırda var olan bir terkten dolayı tapuda bu yönde işlem görmüş bir tescilin geri alınmasına yönelik, 
tapuda geriye almak suretiyle gerçekleştirilecek bir terkin işleminin mevcut bir emsal mahkeme kararı dayanak 
gösterilerek İl Encümeni marifetiyle yapılması mümkün gözükmediği.." görüşüne istinaden, bu şekilde yola 
terk işleminin kaldırılmasının uygun olmadığı hususunda İl Encümeninin 07.07.2022 tarih ve 180 nolu kararı 
ile bildirilmişti. Bunun üzerine davacı tarafından, Kastamonu İdare Mahkemesinde 2022/1253 Esas sayılı dava 
açılmıştır. Davada 12.10.2022 tarihli ara karar ile yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Kastamonu İdare 
Mahkemesi'nin 2022/1582 nolu kararıyla dava konusu işlemin iptaline kararı verilmiştir. Mahkeme kararı 
dikkate alınarak söz konusu 107 ada 3 pafrsel ve daha önce terk edilmiş olan (A) parsel numaralı taşınmazların, 
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazların ekli durum haritasında 
görüldüğü üzere, teviıit..işleminin değerlendirilmesi. /



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

K arar Tarihi: 15.12.2022

K arar No:370

K arar Özeti: İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı 
Bütçesinin 44.78.00.62.01-01.1.1.00.000-05-07.1.5. 03 
“Köylere” harcama kaleminden İlimiz Eflani İlçesi 
Çemçi Köyüne 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 1.750,00 TL. yardım 
yapılmasının uygun olduğuna,______________________

KONU
İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.01-01.1.1.00.000-05-07.1.5.03 “Köylere” 

harcama kaleminden İlimiz Eflani İlçesi Çemçi Köyüne 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
Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Mali hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından 

havaleli 15.12.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde; 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44,78.00.62.01-
01.1.1.00.000-05-07.1.5.03 "Köylere" harcama kaleminden,

FLANİ İLÇESİ:

S.N. KOY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM
M İKTARI

Çemçi Köyü Merkez ve mahallelerinin altyapılarında kullanılması için 1,750,00

TOPLAM 1.750,00

İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.01-01.1.1.00.000-05-07.1.5.03 “Köylere” 
harcama kaleminden İlimiz Eflani İlçesi Çemçi Köyüne 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 1.750,00 TL. yardım yapılmasının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, Eflani Kaymakamlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yatırım ve 
İnşaat Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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Genel Sekrete/v. 
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T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ
K arar Tarihi: 15.12.2022

K arar No: 371

K arar Özeti: II Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesinin 
44.78.00.62.06-01.1.1.00.000-5-07-1.5.03 "Köylere" 
harcama kaleminden İlimiz Yenice İlçesi Gökbel Köyü 
yardım talep ihtiyaç 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 3.500,00-TL yardım yapılmasının 
uygun olduğuna._____________________________________

KONU
İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.06-01.1.1.00.000-5-07-1.5.03 "Köylere" harcama 

kaleminden İlimiz Yenice İlçesi Gökbel Köyü yardım talep ihtiyaç 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 15.12.2022 tarihli yazısı ve 

eklerinin İl Encümenince incelenmesi neticesinde; İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.06- 
01.1.1.00.000-05-07.01.05 “Köylere” harcama kaleminden;

S.NO KÖY ADI YARDIMIN KONUSU
YARDIM
MİKTARI

1 Gökbel Köyü Merkez Mahallesinde bulunan köy konağının bakım ve onanım için 3.500,00
TOPLAM 3.500,00

İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78,00.62.06-01.1.1.00.000-5-07-1.5.03 "Köylere" harcama 
kaleminden İlimiz Yenice İlçesi Gökbel Köyü yardım talep ihtiyaç 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 3.500,00-TL yardım yapılmasının uygun 
olduğuna.

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

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

İsmail KOKCU 
Genel Sekreter V. 

Başkan

GLDIRIM 
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Üye
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T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ
Karar Tarihi: 15.12.2022

K arar No:372

K arar Özeti: 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 Sipahiler Köyünün 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 10.000,00 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 Sipahiler Köyü yardım talebi ihtiyaç dilekçesinde belirtilen işlerin yapımı için, 
2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisin 05.12.2005 gün v e ll8  sayılı kararı ile 
yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre yardım yapılması.

KARAR
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli 15.12.2022 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,

M ERKEZ İLÇESİ:

S.N. KÖY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM
MİKTARI

1 Sipahiler Köyü Merkez, Belen, Örenköy Mahallelerinin ortak kullanım alanında 
yemekhane yapımı için 10.000,00

TOPLAM 10.000,00

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 Sipahiler Köyünün 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 10.000,00 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 Müdürlüğüne ve Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.

İsmail KÖKÇÜ 
Genel Sekreter 

Başkan

Ha^arrYILDIRIM 
I\Genel Meclis Üyesi 

Üye

Zafer ÖZDEMİR 
İl Genel Meclis Üyesi 

Üye
(İZİNLİ)

et TAM 
s Üyesi

Vild 
İmar Kentsel



T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

__________________________________________ l.L ENCÜMENİ__________________________________________
Karar Tarihi: 15.12.2022 K arar 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 
K arar No: 373 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 20.000,00- 

____________________________________________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 Yönetmeliği" hükümlerine göre yardım yapılması.

KARAR
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli 15.12.2022 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

M İKTARI
1 Boncuklar Köyü Merkez Mahalleleri içme suyu sondaj çalışması için malzeme alımı 14.000,00

2 Ç andırlar Köyü Yemekhanenin çatı onanını ve diğer tadilat işlerinin yapılabilmesi 
için 6.000,00

TOPLAM 20.000,00

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 20.000,00-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, Su ve Kanal 
Hizmetleri Müdürlüğüne, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne ve Eskipazar Kaymakamlığına tevdiine oybirliği ile



T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ
K arar Tarihi: 15.12.2022

K arar No: 374

K arar Özeti: İl Encümeninin 03.12.2022 tarih ve 327 
sayılı Kararı ile İlimiz Yenice İlçesi Güney Köyü 
M ahallesindeki m ezarlık ların  çevre düzenlenm esi için 
verilen 14.000,00 TL. köy yardımının Güney Köyü 
Muhtarlığının ilgi dilekçesine istinaden su şebeke hattı ve 
su borularının elektrikli su motoru ile içme suyu tedariki 
sağlandığından, harcanılan elektrik sarfiyatının 
ödenebilmesi için tahsis değişikliğinin yapılmasının 
uygun olduğuna._____________________________________

KONU

03.12.2022 tarih ve 327 sayılı İl Encümeni Kararı ile Yenice İlçesi Güney Köyü Mahallesindeki 
mezarlıkların çevre düzenlenmesi için verilen 14.000,00 TL'nin Güney Köyü Muhtarlığının ilgi dilekçesine 
istinaden su şebeke hattı ve su borularının elektrikli su motoru ile içme suyu tedariki sağlandığından, harcanılan 
elektrik sarfiyatının ödenebilmesi için tahsis değişikliğinin yapılması.

KARAR

İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli 15.12.2022 tarihli yazısı ve 
eklerinin İl Encümenince incelenmesi neticesinde;

İl Encümeninin 03.12.2022 tarih ve 327 sayılı Kararı ile İlimiz Yenice İlçesi Güney Köyü Mahallesindeki 
mezarlıkların çevre düzenlenmesi için verilen 14.000,00 TL. köy yardımının Güney Köyü Muhtarlığının ilgi 
dilekçesine istinaden su şebeke hattı ve su borularının elektrikli su motoru ile içme suyu tedariki sağlandığından, 
harcanılan elektrik sarfiyatının ödenebilmesi için tahsis değişikliğinin yapılmasının uygun olduğuna.

Yapılan yardımın yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Yenice Kaymakamlığı 
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, Su ve Kanal Hizmetleri 
Müdürlüğü ile Yenice Kaymakamlığına tevdiine oybirliği ile karar verildi.

İsmail KOKCUy 
Genel Sekreter/ 

Başkan 1

HLDIRIM 
lenel Meclis Üyesi 

Üye

Zafer ÖZDEMİR 
İl Genel Meclis Üyesi 

Üye
(İZİNLİ)



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 15.12.2022

Karar No: 375

K arar Özeti: İlimiz Ovacık İlçesi Ekincik Köyünde 112 ada 21 
parselde Mehmet KURT’un izinsiz yapılan  112 m 2 konut am açlı 
yapısına 08.09.2022 tarih ve 251 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 Ovacık İlçesi Ekincik Köyünde 112 ada 21 parselde Mehmet KURT’un izinsiz yapılan 112 

m2 konut amaçlı yapısına 08.09.2022 tarih ve 251 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: 14/2/2020-722J/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 yıkım kararı verilmesi.

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

Makamından havaleli 12.12.2022 tarih 24269 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Ovacık İlçesi Ekincik Köyünde 112 ada 21 parselde Mehmet KURT’un izinsiz yapılan 112 

m2 konut amaçlı yapısına 08.09.2022 tarih ve 251 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 yıkım kararının alınmasının uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 15.12.2022 K arar Özeti: İlimiz Ovacık İlçesi Ekincik Köyünde 112 ada 21 
parselde Mehmet KURT’un izinsiz yapılan 28 m2 konut amaçlı

K arar No: 376 yapısına 08.09.2022 tarih ve 250 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 Ovacık İlçesi Ekincik Köyünde 112 ada 21 parselde Mehmet KURT’un izinsiz yapılan 28 m2 konut 

amaçlı yapısına 08.09.2022 tarih ve 250 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 yıkım kararı verilmesi.

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

Makamından havaleli 12.12.2022 tarih 24269 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Ovacık İlçesi Ekincik Köyünde 112 ada 21 parselde Mehmet KURT’un izinsiz yapılan 28 m2 konut 

amaçlı yapısına 08.09.2022 tarih ve 250 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, miihiir, 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 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.



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

K arar Özeti: İlimiz Yenice İlçesi Değirmenyanı 
Köyü, tapuda 306 ada 6 ve 10 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.__________________________________

KONU

İlimiz Yenice İlçesi Değirmenyanı Köyü, tapuda 306 ada 6 ve 10 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 21.12.2022 tarih ve 24660 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Yenice İlçesi Değirmenyanı Köyü, tapuda 306 ada 6 ve 10 parsellerde kayıtlı taşınmazların 
tevhidi işlemi 7803-521 Nolu Karabük Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosunun 20.12.2022 tarih ve 
83 sayılı yazısı ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl 
Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Yenice İlçesi Değirmenyanı Köyü, tapuda 306 ada 6 ve 10 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.

Karar Tarihi: 22.12.2022

Karar No:377

V Hâşan YILDIRIM 
N.Genel Meclis Üyesi 

Üye
İl Genel Meclis Üyesi 

Üye

Ahmet TAM , .. /
II Genel Meclis Üyesi 

Üye
(İZİNLİ)



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

K arar Tarihi: 22.12.2022

K arar No: 378

K arar Özeti: İlimiz Merkez İlçesi Ödemiş Köyü, tapuda 
116 ada 20 parsel numaralı taşınmazın lehine, 116 ada 21 
parsel numaralı taşınmazın aleyhine irtifak hakkı (yol geçit 
hakkı) tesisi talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazlar, 
herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik 
Alan Sınırları içinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar 
Kanunu'nun 16. maddesi gereğince; ekli değişiklik 
tasarımında görüldüğü üzere daha önce kurulan, (R l) ile 
gösterilen irtifak hakkına ek olarak, (R2) ile gösterilen 
kısmın irtifak hakkı (yol geçit hakkı) tesisinin uygun 
olduğuna.

KONU
İlimiz Merkez İlçesi Ödemiş Köyü, tapuda 116 ada 20 parsel numaralı taşınmazın lehine, 116 ada 21 

parsel numaralı taşınmazın aleyhine irtifak hakkı (yol geçit hakkı) tesisi talep edilmektedir. Söz konusu 
taşınmazlar, herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları içinde kalmaktadır. 
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi gereğince; ekli değişiklik tasarımında görüldüğü üzere daha önce 
kurulan, (Rl) ile gösterilen irtifak hakkına ek olarak, (R2) ile gösterilen kısmın irtifak hakkı (yol geçit hakkı) 
tesisi.

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

Makamından havaleli 21.12.2022 tarih ve 24659 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Merkez İlçesi Ödemiş Köyü, tapuda 116 ada 20 parsel numaralı taşınmazın lehine, 116 ada 21 
parsel numaralı taşınmazın aleyhine irtifak hakkı (yol geçit hakkı) tesisi 7803/521 Nolu Karabük Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 13.12.2022 tarih ve 81 sayılı yazısı ile talep edildiği ve İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Merkez İlçesi Ödemiş Köyü, tapuda 116 ada 20 parsel numaralı taşınmazın lehine, 116 ada 21 
parsel numaralı taşınmazın aleyhine irtifak hakkı (yol geçit hakkı) tesisi talep edilmektedir. Söz konusu 
taşınmazlar, herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları içinde kalmakta olup, 
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi gereğince; ekli değişiklik tasarımında görüldüğü üzere daha önce 
kurulan, (Rl) ile gösterilen irtifak hakkına ek olarak, (R2) ile gösterilen kısmın irtifak hakkı (yol geçit hakkı) 
tesisinin uygun olduğuna.

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

n YILDIRIM Zafer ÖZDEMİR
İlYjenel Meclis Üyesi İl Genel Meclis Üyesi 

Üye Üye

Ahmet TAM 
İl Genel Meclis Üyesi 

Üye
(İZİNLİ)

JZUN 
Genel Sekreter 

Üye

Vild
İmar Kentsel V/ileştirme Müdürü



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

K arar Özeti: İdaremiz 2022 Mali Yılı 
Bütçesinde yer alan 44.78.34,00-01,1.2.00.000-05- 
09.06 "Yedek Ödenek" harcama kalemindeki 
ödenekten, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 
44.78.35.00.000-08.1.00.000-05-05.03 "Kar Amacı 
Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler" harcama 
kalemine 25.000,00-TL ödeneğin, Mahalli İdareler 
Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 38. 
maddesine göre aktarılmasının uygun olduğuna._____

KONU

İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek Ödenek" 
harcama kalemindeki ödenekten, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 44.78.35.00.000-08.1.00.000-05-05.03 
"Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler" harcama kalemine 25.000,00-TL ödeneğin, 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre aktarılması.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Mali hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından 
havaleli 21.12.2022 tarih ve 24656 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde;

İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek Ödenek" 
harcama kalemindeki ödenekten, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 44.78.35.00.000-08.1.00.000-05-05.03 
"Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler" harcama kalemine 25.000,00-TL ödeneğin, 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre aktarılmasının uygun 
olduğuna.

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

Karar Tarihi: 22.12.2022

Karar No:379

Ahmet TAM 
İl Genel Meclis Üyesi 

Üye
(İZİNLİ)



T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ
Karar Tarihi:22.12.2022

Karar No: 380

K arar 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 
yapıntı için, 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnam esinin 8. maddesi ve İl 
Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe 
giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre 48.000,00-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 Yönetmeliği" hükümlerine göre yardım yapılması.

KARAR
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli 22.12.2022 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;

S.N. KÖY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM
MİKTARI

1 Adiller Köyü Köy konağının tamir ve bakımı için 4.000,00
2 Belen Köyü Köy konağı yapımı ve klorlama sistemi takılması için 4.000,00
3 Çölmekçiler Köyü Merkez Mahallesindeki mezarlığın çevre düzenlemesi için 5.000,00
4 Deresemail Köyü Su deposunun tamir-bakım ve onarımı için 4.000,00
5 Doğancılar Köyü Kuzyaka Mahallesinin köy odasının çatısının tamir-bakım ve onarımı için 5.000,00
6 Hasanlar Köyü Su deposuna kalebodur döşenmesi ve su hatlarının bakım ve onarımı için 4.000,00
7 İm anlar Köyü İçme suyu membasına drenaj yapılması için çakıl malzemesi alımı 5.000,00
8 K apucular Köyü Mezarlık çevre düzenlemesi ve duvar yapımı için 5.000,00
9 Kuzviran Köyü Köy içindeki derenin temizlenmesi için 5.000,00
10 Sofular Köyü Merkez ve Mahallelerindeki köy konaklarının bakımı ve çevre düzenlemesi için 3.000,00
11 Yazıboyu Köyü Merkez ve Mahalle yollarındaki alt yapı çalışmaları için 4.000,00

TOPLAM 48.000,00
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 48.000,00-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, Su ve Kanal Hizmetleri 
Müdürlüğüne, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne ve Eskipazar Kaymakamlığına tevdiine oybirliği ile karar verildi.

Ahmet TAM 
İl Genel Meclis Üyesi 

Üye
(İZİNLİ)

İtiGÜREL 
Vali 

Başkan

J I a \n  NIL'DIRIM 
'Genel Meclis Üyesi 

Üye

Zafer OZDEM1R 
Genel Meclis Üyesi 

Üye

, 'UN
Genel Sekreter 

Üye

V
İmar Kent, .dürü



İlimiz Ovacık İlçesi Sofuoğlu Köyünde yerleşik alan sınırları içinde 143 Ada 8 Parselde 31337477982 
TC. kimlik numaralı Satılmış ÇITIR'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz 
teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırları içinde kalan taşınmaz 
üzerinde 56.21 m2 izinsiz yapı tespit edilerek 12.12.2022 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 1.547,14 TL. (Bin beş yüz kırk yedi lira on dört kuruş) idari para cezasının 
uygulanması, ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyarınca idari para cezası verilmesini gerektiren 
aykırılığa konu alan ile bıı 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 kaçak yapı için 
ilave 106.24 TL. (Yüz altı lira yirm i dört kuruş) idari para cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın 
idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan Satılmış ÇITIR'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: 29.12.2022 K arar Ö zeti: İlimiz Ovacık İlçesi Sofuoğlu Köyünde yerleşik
alan sınırları içinde 143 Ada 8 Parselde 31337477982 TC. 

Karar No:381 kimlik numaralı Satılmış ÇITIR'm izinsiz olarak inşaat yaptığı
şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları 
tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan 
sınırları içinde kalan taşınmaz üzerinde 56.21 m2 izinsiz yapı 
tespit edilerek 12.12.2022 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 1.547,14 TL. (Bin beş yüz kırk yedi 
lira on dört 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 kaçak yapı için 
ilave 106.24 TL. (Yüz altı lira yirmi dört kuruş) idari para 
cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından 
yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan Satılmış ÇITIR'dan tahsil 

___________________________________________edilmesinin uygun olduğuna._______________________________

KONU

İlimiz Ovacık İlçesi Sofuoğlu Köyünde yerleşik alan sınırları içinde 143 Ada 8 Parselde 31337477982 
TC. kimlik numaralı Satılmış ÇITIR'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz 
teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırları içinde kalan taşınmaz 
üzerinde 56.21 m2 izinsiz yapı tespit edilerek 12.12.2022 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 1.547,14 TL. (Bin beş yüz kırk yedi lira on dört kuruş) idari para cezasının uygulanması, 
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 kaçak yapı için ilave 106.24 TL. 
(Yüz altı lira yirmi dört kuruş) idari para cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından 
yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan Satılmış ÇITIR'dan tahsil edilmesi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 29.12.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
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İlimiz Merkez İlçesi Tandır Köyünde yerleşik alan sınırları içinde 126 Ada 2 Parselde 70495171486 TC. 
kimlik numaralı Kıyasi ÖZDAL'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz 
teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırları içinde kalan taşınmaz 
üzerinde 22.80 nı2 izinsiz yapı tespit edilerek 28.11.2022 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 2.606,08 TL. ( İki bin altı yüz altı lira sekiz kuruş) idari para cezasının uygulanması, 
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 kaçak yapı için ilave 43,09 TL. 
( Kırk üç lira dokuz kuruş) idari para cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp 
masraflarının yapı sahibi olan Kıyasi ÖZDAL'dan tahsil edilmesinin uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

K arar Tarihi: 29.12.2022 K arar Ö zeti: İlimiz Merkez İlçesi Tandır Köyünde yerleşik
alan sınırları içinde 126 Ada 2 Parselde 70495171486 TC. 

Karar No:382 kimlik numaralı Kıyasi ÖZDAL'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı
şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları 
tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan 
sınırları içinde kalan taşınmaz üzerinde 22.80 m2 izinsiz yapı 
tespit edilerek 28.11.2022 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 2.606,08 TL. ( İki bin altı yüz altı 
lira 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 kaçak yapı için ilave 43,09 TL. 
( Kırk üç lira dokuz kuruş) idari para cezası uygulanması ve 
izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının 
yapı sahibi olan Kıyasi ÖZDAL'dan tahsil edilmesinin uygun 

___________________________________________olduğuna._______________________________________________

KONU

İlimiz Merkez İlçesi Tandır Köyünde yerleşik alan sınırları içinde 126 Ada 2 Parselde 70495171486 TC. 
kimlik numaralı Kıyasi ÖZDAL'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz 
teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırları içinde kalan taşınmaz 
üzerinde 22.80 ııı2 izinsiz yapı tespit edilerek 28.11.2022 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 2.606,08 TL. ( İki bin altı yüz altı lira sekiz kuruş) idari para cezasının uygulanması, 
ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyarınca idari para cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu 
alan ile bıı 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 kaçak yapı için ilave 43,09 TL. 
( Kırk üç lira dokuz kuruş) idari para cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp 
masraflarının yapı sahibi olan Kıyasi ÖZDAL'dan tahsil edilmesi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 29.12.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

Sayfa I / 2



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

ada, 21 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep edilmektedir. Söz 
K arar No: 383 konusu taşınmaza ait Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi 2018/235

Esas sayılı dosyası içeriğinde davacı tarafından hazırlatılan ifraz 
dosyası, 18.11.2021 tarih ve 349 sayılı encümen kararı ile 
onaylanmıştır. Ancak Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinin 
22.12.2022 tarih ve 2018/235 esas sayılı yazısı ekinde sunulan 
ve davalı tarafından hazırlatılan dosya ile ifraz hattında değişiklik 
yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunda karar alınması 
ifade edilmiştir. Bu sebeple, bahse konu 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) ve

________________________________________ (b) parseller olarak ikiye ifrazının uygun olduğuna.______________
K O NU

İlimiz Safranbolu İlçesi Alören Köyü, tapuda 114 ada, 21 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 
edilmektedir. Söz konusu taşınmaza ait Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi 2018/235 Esas sayılı 
dosyası içeriğinde davacı tarafından hazırlatılan ifraz dosyası, 18.11.2021 tarih ve 349 sayılı encümen kararı ile 
onaylanmıştır. Ancak Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinin 22.12.2022 tarih ve 2018/235 esas sayılı yazısı ekinde 
sunulan ve davalı tarafından hazırlatılan dosya ile ifraz hattında değişiklik yapılmasının mümkün olup olmadığı 
hususunda karar alınması ifade edilmiştir. Bu sebeple, bahse konu 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) ve (b) parseller olarak ikiye ifrazı.

K A R A R
Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 

Makamından havaleli 29.12.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Safranbolu İlçesi Alören Köyü, tapuda 114 ada, 21 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı işleminin Remzi 

KAYIKÇI vekili Av. Gizem SİMSAR’ın 21.12.2022 tarih ve 14280 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Safranbolu İlçesi Alören Köyü, tapuda 114 ada, 21 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 
edilmektedir. Söz konusu taşınmaza ait Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi 2018/235 Esas sayılı 
dosyası içeriğinde davacı tarafından hazırlatılan ifraz dosyası, 18.11.2021 tarih ve 349 sayılı encümen kararı ile 
onaylanmıştır. Ancak Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinin 22.12.2022 tarih ve 2018/235 esas sayılı yazısı ekinde 
sunulan ve davalı tarafından hazırlatılan dosya ile ifraz hattında değişiklik yapılmasının mümkün olup olmadığı 
hususunda karar alınması ifade edilmiştir. Bu sebeple, bahse konu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında 
olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı imar Kanunu'nun 15-16. maddeleri ve 
Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, ekli durum haritasında 
görüldüğü üzere; (a) ve (b) parseller olarak ikiye ifrazının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine

Karar Tarihi: 29.12.2022 Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Alören Köyü, tapuda 114



T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ
Karar Tarihi: 29.12.2022

Karar No:384

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"
harcama kaleminden İlimiz M erkez İlçe Köylerinin yardım 
talepleri ihtiyaç dilekçelerinde 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 39.000,00 TL 
yardım yapılmasının uygun olduğuna.

KONU
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 Köylerinin yardım talepleri ihtiyaç dilekçelerinde 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 29.12.2022 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,

S.N. KÖY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM
MİKTARI

1 Bürnük Köyü Kalafatlar Mahallesinin içme suyu hattının bakım ve onanını için 9.000,00

2 Üçbaş Köyü Merkez ve Mahallelerindeki içme suyu tesislerinin bakım ve onarımı için 15.000,00

3 Yeşiltepe Köyü Karcadaş Mahallesindeki kolektör binasının taşınması için boru alımı 15.000,00

TOPLAM 39.000,00

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 Köylerinin yardım talepleri ihtiyaç dilekçelerinde 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 39.000,00 TL yardım yapılmasının 
uygun olduğuna.

Yapılan yardımın yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Su ve Kanal Hizmetleri 
Müdürlüğünce kontrol edilerek, amacına uygun olarak kullanımının sağlanmasına.

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

‘DİRİM
îenel Meclis Üyesi 

Üye

OZDEMIR 
İl Genel Meclis Üyesi 

Üye

Ahmet TAM 
II ( WıelrMselis Üyesi

\Vil
İmar Ken deştirme Müdürü 

ye



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 29.12.2022 Karar Özeti: Karabük İli Merkez Bürnük Köyü
M uhtarlığının İlgi sayılı dilekçesinde, m uhtelif yerlerde yol 

K arar N o:385 yapımında kullanılmak üzere parke alımı için 50.000,00-
TL. nakdi yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtmekte olup, 
İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.34.00- 
01.1.2.00-05-09.06 "Yedek Ödenek" harcama kalemindeki 
ödenekten 50.000.00-TL. ödeneğin 44.78.34.00-01.1.2.00- 
05-07.01.05.03 "Köylere" harcama kalemine Mahalli 
İdareler Bütçe Usulü Yönetmeliğinin 38. maddesine göre 
aktarılması ve aktarılan ödeneğin Karabük İl Özel İdaresi 
Bütçe Kararnamesinin 8. maddesine göre Merkez İlçe 
Bürnük Köyü Muhtarlığının hesabına aktarılmasının uygun 

__________________________________________ olduğuna.___________________________________________

KONU
Karabük İli Merkez Bürnük Köyü Muhtarlığının İlgi sayılı dilekçesinde, muhtelif yerlerde yol 

yapımında kullanılmak üzere parke alımı için 50.000,00-TL. nakdi yardıma ihtiyaçları olduğunu 
belirtmektedir. İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.34.00-01.1.2.00-05-09.06 "Yedek 
Ödenek" harcama kalemindeki ödenekten 50.000.00-TL. ödeneğin 44.78.34.00-01.1.2.00-05-07.01.05.03 
"Köylere" harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe Usulü Yönetmeliğinin 38. maddesine göre aktarılması 
ve aktarılan ödeneğin Karabük İl Özel İdaresi Bütçe Kararnamesinin 8. maddesine göre Merkez İlçe 
Bürnük Köyü Muhtarlığının hesabına aktarılması.

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

havaleli 29.12.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

Karabük İli Merkez Bürnük Köyü Muhtarlığının İlgi sayılı dilekçesinde, muhtelif yerlerde yol 
yapımında kullanılmak üzere parke alımı için 50.000,00-TL. nakdi yardıma ihtiyaçları olduğunu 
belirtmekte olup, İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.34.00-01.1.2.00-05-09.06 "Yedek 
Ödenek" harcama kalemindeki ödenekten 50.000.00-TL. ödeneğin 44.78.34.00-01.1.2.00-05-07.01.05.03 
"Köylere" harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe Usulü Yönetmeliğinin 38. maddesine göre aktarılması 
ve aktarılan ödeneğin Karabük İl Özel İdaresi Bütçe Kararnamesinin 8. maddesine göre Merkez İlçe 
Bürnük Köyü Muhtarlığının hesabına aktarılmasının uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 29.12.2022

K arar N o:386

Karar Özeti: İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.34.00-
01.1.2.00. 000-05-09.06 "Yedek Ödenek" harcama kalemindeki 
ödenekten ödeneği kifayet etmeyen: 1- 44.78.35.00.00-08.1.0.00.000- 
05-05.03 "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler" 
harcama kalemine 10.000,00-TL ödeneğin, Karabük Sportif Gençlik ve 
Spor Kulübünün federasyon katılım payı ödemesinde kullanılmak üzere, 
2- 44.78.35.00.00-01.3.9.00.000-05-03.02 "Tüketime Yönelik Mal ve 
Malzeme Alımı" harcama kalemine 175.000,00-TL, 3- 44.78.35.00.00-
01.3.9.00. 00-05-03.08 "Gayrimenkul Bakım ve Onarım Gideri" harcama
kalemine 75.000,00-TL, 4- 44.78.40.00.00-01.3.9.00.000-05-03.02 
"Sokak Hayvanlarına Yem Alımı" için 50.000,00-TL, 5-
44.78.33.00. 00-01.3.1.00.000-05-01.03 "İşçi Maaşı" harcama kalemine 
2.973,04-TL, 6- 44.78.38.00.00-04.5.1.00.000-05-03.08 "Atölye ve 
Şantiye Binalarının Bakım Onanım" harcama kalemine 42.026,96-TL, 
7- 44.78.38.00.00-0451.01.172-05-06.06 "Köy Yollarına Yön Levhası 
Yaptırılması" harcama kalemine 30.000,00-TL olmak üzere toplam
385.000. 00-TL ödeneğin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü
Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre aktarılmasının uygun olduğuna. __

KONU
İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek Ödenek" harcama 

kalemindeki ödenekten ödeneği kifayet etmeyen: 1- 44.78.35.00.00-08.1.0.00.000-05-05.03 "Kar Amacı Gütmeyen 
Kuruluşlara Yapılan Transferler" harcama kalemine 10.000,00-TL ödeneğin, Karabük Sportif Gençlik ve Spor 
Kulübünün federasyon katılım payı ödemesinde kullanılmak üzere, 2-44.78.35.00.00-01.3.9.00.000-05-03.02 
"Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı" harcama kalemine 175.000,00-TL, 3- 44.78.35.00.00-01.3.9.00.00-05-
03.08 "Gayrimenkul Bakım ve Onarım Gideri" harcama kalemine 75.000,00-TL, 4- 44.78.40.00.00-01.3.9.00.000- 
05-03.02 "Sokak Hayvanlarına Yem Alımı" için 50.000,00-TL, 5- 44.78.33.00.00-01.3.1.00.000-05-01.03 "İşçi 
Maaşı" harcama kalemine 2.973,04-TL, 6- 44.78.38.00.00-04.5.1.00.000-05-03.08 "Atölye ve Şantiye Binalarının 
Bakım Onanını" harcama kalemine 42.026,96-TL, 7- 44.78.38.00.00-0451.01.172-05-06.06 "Köy Yollarına Yön 
Levhası Yaptırılması" harcama kalemine 30.000,00-TL olmak üzere toplam 385.000,00-TL ödeneğin; Mahalli 
İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre aktarılması.

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

29.12.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek Ödenek" harcama 

kalemindeki ödenekten ödeneği kifayet etmeyen: 1- 44.78.35.00.00-08.1.0.00.000-05-05.03 "Kar Amacı Gütmeyen 
Kuruluşlara Yapılan Transferler" harcama kalemine 10.000,00-TL ödeneğin, Karabük Sportif Gençlik ve Spor 
Kulübünün federasyon katılım payı ödemesinde kullanılmak üzere, 2- 44.78.35.00.00-01.3.9.00.000-05-03.02 
"Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı" harcama kalemine 175.000,00-TL, 3- 44.78.35.00.00-01.3.9.00.00-05-
03.08 "Gayrimenkul Balcım ve Onarım Gideri" harcama kalemine 75.000,00-TL, 4- 44.78.40.00.00-01.3.9.00.000- 
05-03.02 "Sokak Hayvanlarına Yem Alımı" için 50.000,00-TL, 5- 44.78.33.00.00-01.3.1.00.000-05-01.03 "İşçi 
Maaşı" harcama kalemine 2.973,04-TL, 6- 44.78.38.00.00-04.5.1.00.000-05-03.08 "Atölye ve Şantiye Binalarının 
Bakım Onarımı" harcama kalemine 42.026,96-TL, 7- 44.78.38.00.00-0451.01.172-05-06.06 "Köy Yollarına Yön 
Levhası Yaptırılması" harcama kalemine 30.000,00-TL olmak üzere toplam 385.000,00-TL ödeneğin; Mahalli 
İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre aktarılmasının uygun olduğuna.

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