
T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ
Karar Tarihi: 03.03.2022

Karar No: 43

Karar Özeti: İl Encümeninin 25.11.2021 tarihli ve 354 sayılı kararı 
ile ihaleye teklif veren istekli olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği 
bildirilen İlimiz Yenice İlçesi Kayadibi Köyü sınırları içerisinde 
bulunan toplam 27.123 m3 kum-çakıl malzemesinin (25.380 m3 çakıl, 
1.743 m3 kum); 3213 sayılı Maden Kanununun 36’ncı maddesinin 
ikinci fıkrasına dayalı olarak ihale şartnamesi hükümlerine 
göre tekrar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi 
"açık artırma ihale" usulü gereğince, İl Encümeni marifetiyle 
03.03.2022 Perşembe ^ünü, Saat: 12:00 da 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 13’üncü maddesinin 5’inci fıkrası ile 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 26’ncı maddesinin (j)bendi gereğince, ihale
çıkılmış olup, onaylı ihale şartnamesi hükümlerine göre ihaleye 
katılan istekli olmadığından ihalenin iptal edilmesinin uygun 
olduğuna.

İl Encümeninin 25.11.2021 tarihli ve 354 s 
edildiği bildirilen İlimiz Yenice İlçesi Kayadit 
malzemesinin (25.380 m3 çakıl, 1.743 m3 kum); 32 
olarak ihale şartnamesi hükümlerine göre tekrar 28 
usulü gereğince, İl Encümeni marifetiyle 03.03.202 
13’üncü maddesinin 5’inci fıkrası ile 5302 sayılı 
edilmesi.

İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Mudurlu 
yazısı ve eklerinin İl Encümenimizce incelenmesi n 

İl Encümeninin 25.11.2021 tarihli ve 354 s< 
edildiği bildirilen İlimiz Yenice İlçesi Kayadib 
malzemesinin (25.380 m3 çakıl, 1.743 m3 kum); 32 
olarak ihale şartnamesi hükümlerine göre tekrar 28 
usulü gereğince, İl Encümeni marifetiyle 03.03.202 
13’üncü maddesinin 5’inci fıkrası ile 5302 sayılı î 
çıkılmış olup, onaylı ihale şartnamesi hükümlerine 
uygun olduğuna.

Alınan ihale kararının 2886 sayılı DİK. nun 2

Gereği için Karar Örneği ile dosya ve eklerin 
karar verildi.
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Başkan Üye \

KONU
ayılı kararı ile ihaleye teklif veren istekli olmadığı gerekçesiyle iptal 
)i Köyü sınırları içerisinde bulunan toplam 27.123 m3 kum-çakıl 
>13 sayılı Maden Kanununun 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayah 
86 sayılı Devlet îhale Kanununun 45’inci maddesi "açık artırma ihale" 
2 Perşembe günü, Saat: 12:00 da 2886 sayılı Devlet îhale Kanununun 
ti Özel İdaresi Kanununun 26’ncı maddesinin (j)bendi gereğince, ihale

KARAR
gunun Valilik Makamından havaleli 24.02.2022 tarih ve 14048 sayılı 
eticesinde;
iyili kararı ile ihaleye teklif veren istekli olmadığı gerekçesiyle iptal 
i Köyü sınırları içerisinde bulunan toplam 27.123 m3 kum-çakıl 
13 sayılı Maden Kanununun 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayah 
86 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi "açık artırma ihale" 
2 Perşembe günü, Saat: 12:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
1 Özel İdaresi Kanununun 26’ncı maddesinin (j)bendi gereğince, ihale 
j göre ihaleye katılan istekli olmadığından ihalenin iptal edilmesinin
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

KONU

Karar Tarihi: 03.03.2022 Karar Özeti: İdaremizin 2022 Mali Yılı Bütçesindeki 
44.78.34.00-01.1.2.000.2-05-09.06. "Yedek Ödenek" harcama

Karar No:44 kalemindeki ödenekten 44.78.35.00-04.2.1.01.502-05-03.07 
"İlaçlama Makinesi Alımı (Eflani)" harcama kalemine 
7.500,00-TL'nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü 
Yönetmeliğinin 38. maddesi gereği aktarılmasının uygun 
olduğuna.

İdaremizin 2022 Mali Yılı Bütçesindeki 44.78.34.00-01.1.2.000.2-05-09.06. "Yedek Ödenek" 
harcama kalemindeki ödenekten 44.78.35.00-04.2.1.01.502-05-03.07 "İlaçlama Makinesi Alımı (Eflani)" 
harcama kalemine 7.500,00-TL'nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 38. 
maddesi gereği aktarılması.

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

havaleli 03.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İdaremizin 2022 Mali Yılı Bütçesindeki 44.78.34.00-01.1.2.000.2-05-09.06. "Yedek Ödenek" 
harcama kalemindeki ödenekten 44.78.35.00-04.2.1.01.502-05-03.07 "İlaçlama Makinesi Alımı (Eflani)" 
harcama kalemine 7.500,00-TL'nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 38. 
maddesi gereği aktarılmasının uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi:03.03.2022 Karar Özeti: İlimiz Eskipazar İlçesi Hamzalar Köyünde 163 
ada 69 parselde Mevlüt KIR'ın izinsiz yapılan 130 m2 Konut

Karar No:45 amaçlı yapısına 11.11.2021 tarih ve 337 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 sahihinden tahsil edilir.” hükmü 
gereğince söz konusu kaçak yapı ile ilgili olarak yıkılmasının

> uygun olduğuna.
KONU

İlimiz Eskipazar İlçesi Hamzalar Köyünde 163 ada 69 parselde Mevlüt KIR'ın izinsiz yapılan 130 
m2 Konut amaçlı yapısına 11.11.2021 tarih ve 337 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 03.03.2022 tarihli yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde;

İlimiz Eskipazar İlçesi Hamzalar Köyünde 163 ada 69 parselde Mevlüt KIR'ın izinsiz yapılan 130 
m2 Konut amaçlı yapısına 11.11.2021 tarih ve 337 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 kpnusu kaçak yapı ile ilgili olarak 
yıkılmasının 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

KONU

Karar Tarihi:03.03.2022

Karar No:46

Karar Özeti: İlimiz Eskipazar İlçesi Doğlacık Köyünde 163 
ada 67 parselde Ayhan ESKİ'nin izinsiz yapılan 197.8 m2 Konut 
amaçlı yapısına 11.11.2021 tarih ve 336 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 îl Müdürlüğüne gönderilir. Bu 
tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahihi, 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 yıkılmasının uygun olduğuna.

İlimiz Eskipazar İlçesi Doğlacık Köyünde 163 ada 67 parselde Ayhan ESKİ'nin izinsiz yapılan 197.8 
m2 Konut amaçlı yapısına 11.11.2021 tarih ve 336 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 03.03.2022 tarihli yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde;

İlimiz Eskipazar İlçesi Doğlacık Köyünde 163 ada 67 parselde Ayhan ESKİ'nin izinsiz yapılan 197.8 
m2 Konut amaçlı yapısına 11.11.2021 tarih ve 336 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 sahihi, 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 yıkılmasının üy^uü^4uğuna.



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: 03.03.2022

Karar No: 47

Karar 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 Karaağaç Köyünün 
yardım talebi 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 4.500,00 TL yardım yapılmasının uygun 
olduğuna.

kalemir 
için, 20 
kararı i]

İl Encü 
"Köyler

ME1

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 
iden, İlimiz Merkez İlçe Karaağaç Köyünün yardım talebi ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı 
22 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı 
e yürürlüğe giren " Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre yardım yapılması.

KARAR

İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli 24.02.2022 tarihli yazısının 
menince incelenmesi neticesinde; 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.34.00.00-01.1.2.00.000-5-07.1.5.03 
e" harcama kaleminden,
ILKEZ İLÇESİ:

S.N. KÖY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM 
MİKTARI

1 Karaağaç Köyü Merkez Mahalle mezarlık ve lojman bakım onarımı için 4.500,00

TOPLAM 4.500,00

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 Karaağaç Köyünün yardım talebi 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 4.500,00 TL yardım yapılmasının 
uygun olduğuna.

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

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi 1 Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Yatırım İnşaat 
Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verfldi. t J /
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T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

KONU

Karar Tarihi:03.03.2022 Karar Özeti: İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin 
44.78.00.62.02-01.1.1.00.000-5-07.1.5.03 " Köylere " harcama

Karar No: 48 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 9.000,00-TL yardım 
yapılmasının uygun olduğuna.

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 03.032.2022 tarihli yazısı ve 
eklerinin İl Encümenince incelenmesi neticesinde; İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.02-01.1.1.00.000- 
05-07.01.5.03 “Köylere” harcama kaleminden;

ESKİPAZAR İLÇESİ:
S.NO KÖY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM 

MİKTARI
1 Adiller Köyü Merkez Mahalledeki mezarlık çevre düzenlemesi için 5.000,00

2 Yeşiller Köyü Merkez mahalledeki içme suyu şebekesi için su motoru alımı 4.000,00

TOPLAM 9.000,00

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 9.000,00-TL yardım yapılmasının uygun olduğuna.

Yapılan yardımın yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Eskipazar Kaymakamlığı ve 
Yatırım İnşaat Müdürlüğü ve 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, Yatırım İnşaat Müdürlüğü ile Esl$i
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 03.03.2022

Karar No:49

Karar Özeti: îlimiz Merkez İlçesi, Bulak Köyü, tapuda 170 ada 
163 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki talep edilmektedir.Söz 
konusu taşınmaz üzerinde hazırlatılmış olan "Ticaret - Konut 
Alanı" faaliyetine yönelik parsel bazında yapılan 1/1000 ölçekli 
Uygulama îmar Planı değişikliği ve 1/5000 Nazım îmar planı 
değişikliği ,Î1 Genel Meclisimizin 18.11.2021 tarih ve 230 sayılı 
kararıyla onaylanmış olup, 3194 Sayılı îmar Kanunu'nun 15 ve 
16. maddeleri ve "( Ek fıkra:04.07.2019-7181-8 md.) 10.12.2003 
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu 
mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün 
olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan 
alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun 
şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu 
maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde 
belirtilen şartlar aranmaz." hükmüne istinaden, söz konusu 
taşınmaz, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun 
alan kapsamında olup ekli durum haritasında görüldüğü üzere; 
Yİ (Yol) yola terkinin uygun olduğuna.

KONU
îlimiz Merkez İlçesi, Bulak Köyü, tapuda 170 ada 163 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki talep 

edilmektedir.Söz konusu taşınmaz üzerinde hazırlatılmış olan "Ticaret - Konut Alanı" faaliyetine yönelik parsel 
bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Planı değişikliği ve 1/5000 Nazım îmar planı değişikliği ,İ1 Genel 
Meclisimizin 18.11.2021 tarih ve 230 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Bu sebeple, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 
ve 16. maddeleri ve "( Ek fıkra:04.07.2019-7181-8 md.) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu 
yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar 
ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan 
imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen 
şartlar aranmaz." hükmüne istinaden, söz konusu taşınmaz, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun 
alan kapsamında olup ekli durum haritasında görüldüğü üzere; Yİ (Yol) yola terki.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 03.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Merkez İlçesi, Bulak Köyü, tapuda 170 ada 163 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki Ayşe 
ERSOY,Haşan Sami ERSOY, Emine ÇETİN, Zehra ÜNER, Toker GÜRER, Esin YONTAR,Tülay CİNGÖZ, 
Nazife ŞAHİN ve Hanife GÜNER tarafından verilen 16.02.2022 tarih ve 1767 sayılı dilekçe ile talep edildiği 
ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu 
görülmüştür.

İlimiz Merkez İlçesi, Bulak Köyü, tapuda 170 ada 163 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki talep 
edilmektedir.Söz konusu taşınmaz üzerinde hazırlatılmış olan "Ticaret - Konut Alanı" faaliyetine yönelik parsel 
bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5000 Nazım İmar planı değişikliği ,Î1 Genel 
Meclisimizin 18.11.2021 tarih ve 230 sayılı kararıyla onaylanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. 
maddeleri ve "( Ek fıkra:04.07.2019-7181-8 md.) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya 
kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı 
imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri 
kalan kısımlarında bu maddenin birinci ye ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz." 
hükmüne istinaden, söz konusu taşınmaz, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alan kapsamında
olup ekli durum haritasında görüldüğü/üzerV^

/ 5
1 (Y$j ydla terkinin uygun olduğuna.



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

İL ENCÜMENİ

KONU

Karar Tarihi: 10.03.2022 Karar Özeti: Karabük İli Eskipazar İlçesi Ova Köyü, Çetiören Mevkii 
sınırları içinde 03.05.2015 tarihinden itibaren 24 yıl süreyle kullanım

Karar No: 50 izni hakkı İdaremize ait Çetiören Alabalık Tesisi işletme hakkının 
üçüncü kişilerce işletilmek üzere yapılan ihalede, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği açık artırma ihale usulü ile 
ihaleye katılan Tepe Grup Ltd.Şti.’nden söz konusu kiralama için teklif 
vermesi istendi, 25.000,OO.-TL+KDV vermesi üzerine devam eden 
müzakereler sonucunda son teklifini 35.000,00.-TL+KDV olarak 
bildirmiş olup, İlimiz Eskipazar İlçesi Çetiören Mevkiinde bulunan, 
Çetiören Alabalık Üretim Tesislerinin 35.000,00.-TL+KDV yıllık 
bedel üzerinden 10 yıllığına kiralanmasına.

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne (Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü) ait Karabük İli Eskipazar İlçesi 
Ova Köyü, Çetiören Mevkii sınırları içinde 03.05.2015 tarihinden itibaren 24 yıl süreyle kullanım izni hakkı 
İdaremize ait Çetiören Alabalık Tesisi işletme hakkının üçüncü kişilerce işletilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 45’inci maddesi gereği açık artırma ihale usulü ile ihale şartname hükümlerine göre İl Encümeni 
marifetiyle 10.03.2022 Perşembe günü, Saat: 12:00 da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13’üncü maddesinin 
5’inci fıkrası ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26’ncı maddesinin (j) bendi gereği, 10 yıllığına kiraya 
verilmesinin ihale edilmesi.

KARAR
İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli 09.03.2022 tarih ve 14507 

sayılı yazısı ve eklerinin İl Encümenimizce incelenmesi neticesinde;
Yapılan müzakereler sonucunda; Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne (Eskipazar Orman İşletme 

Müdürlüğü) ait Karabük İli Eskipazar İlçesi Ova Köyü, Çetiören Mevkii sınırları içinde 03.05.2015 tarihinden 
itibaren 24 yıl süreyle kullanım izni hakkı İdaremize ait Çetiören Alabalık Tesisi işletme hakkının üçüncü 
kişilerce işletilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği açık artırma ihale usulü ile 
ihale şartname hükümlerine göre İl Encümeni marifetiyle 10.03.2022 Perşembe günü, Saat: 12:00 da, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 13’üncü maddesinin 5’inci fıkrası ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 26’ncı maddesinin (j) bendi gereği, 10 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili ihaleye katılmak üzere, 1 (bir) 
kişinin (Tepe Grup Ltd.Şti.) şartname satın aldığı ve ihale saati olan 12:00’da hazır bulunduğu, ihale dosyasının 
incelenmesi sonucunda da evraklarının tam olduğu görülerek ihaleye geçildi.

İhaleye katılan Tepe Grup Ltd.Şti.’nden söz konusu kiralama için teklif vermesi istendi, 25.000,00.- 
TL+KDV vermesi üzerine devam eden müzakereler sonucunda son teklifini 35.000,00.-TL+KDV olarak bildirmiş 
olup, İlimiz Eskipazar İlçesi Çetiören Mevkiinde bulunan, Çetiörei) Alabalık Üretim Tesislerinin 35.000,00.- 
TL+KDV yıllık bedel üzerinden 10 yıllığına kiralanmasına. / .

Alınan ihale kararının 2886 sayılı DİK. nun 31. maddesi uyaı 
Gereği için Karar örneğinin Eskipazar İlçe Kaymakamlığa 

tevdiine oybirliği ile karar verildi.

Mustafa ÜNAL 
İl Genel Meclis Üyesi 

Üye

|a İta Amirinin onayına sunulmasına.
(el İdaresi Emlak ve jstimlak Müdürlüğüne

Genel Sekreter 
Üye

hşJöyesı

Kİ

Vali 
Başkan

İl Gene

Yılmaz Tİ
Emlak ve İstihkak Müdürü Tarıms 

Üye

EN 
etler Müdürü 

ye

2886 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca
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T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

KONU

Karar Tarihi: 10.03.2022 Karar 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

Karar No: 51 kaleminden, İlimiz Merkez İlçe Köylerinin yardım talebi 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 31.500,00 TL yardım 
yapılmasının uygun olduğuna.

Î1 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 Köylerinin yardım talebi 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 10.03.2022 tarihli yazısının İl 

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

MERKEZ İLÇESİ;

S.N. KÖY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM 
MİKTARI

1 Bulak Köyü Bulak mağarasından gelen sulama amaçlı su için boru alımı 4.500,00
2 Burunsuz Köyü Çay Mahallesinde bulunan köy konağına ilave yapılması için 4.500,00

3 Düzçam Köyü Merkez Mahalle mezarlık çevre düzenlemesi ve kamera sistemi için 4.500,00

4 A.Kızıcaören Köyü Merkez ve Yeni Mahalledeki içme suyu motoru alımı için 4.500,00

5 Bolkuş Köyü Merkez Mahalledeki okulların bakım onarımı için 4.500,00

6 Güneşli Köyü Merkez Mahalle sulama hattına boru alımı için 4.500,00

7 S aitler Köyü Merkez ve mahallelerinin içme suyu şebekesi kolektör sistemi 
yapımı için 4.500,00

TOPLAM 31.500,00
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 Köylerinin yardım talebi 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 31.500,00 TL yardım yapılmasının uygun olduğuna.

Yapılan yardımın yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Yatırım İnşaat Müdürlüğü ile Su

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce kontrol edilerek, amacına uygun olarak kullanımının sağlanmasına.



T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

KONU

Karar Tarihi: 10.03.2022 Karar Özeti: İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.05- 
01.1.1.00.000-5-07.1.5.03 "Köylere" harcama kaleminden, İlimiz

Karar No: 52 Safranbolu İlçe Köylerinin yardım talebi 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 
24.000,00-TL yardım yapılmasının uygun olduğuna.

İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.05-01.1.1.00.000-5-07.1.5.03 "Köylere" harcama 
kaleminden, İlimiz Safranbolu İlçe Köylerinin yardım talebi 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 10.03.2022 tarihli yazısının 

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

SAFRANBOLU İLÇESİ:

S.N.
KÖY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM 

MİKTARI
1 Bostanbükü Köyü Köy konağı tadilatı ve çevre düzenlemesi için 5.000,00
2 Inceçay Köyü Tuzaklı mahallesine korega boru alımı için 3.000,00
3 Yolbaşı Köyü Çomakören Mah.içme suyu motoru için 3.000,00
4 Sarıahmetli Köyü Merkez Mahalle içmesuyu deposu bakım onarımı için 4.000,00
5 Sine Köyü Müstekler Mahallesinde bulunan şadırvanın bakım onarımı için 4.000,00
6 Tokatlı Köyü Merkez Mah. Köy konağı çevresindeki istinat duvarının bakım onarımı için 5.000,00

TOPLAM 24.000,00

İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.00.62.05-01.1.1.00.000-5-07.1.5.03 "Köylere" harcama 
kaleminden, İlimiz Safranbolu İlçe Köylerinin yardım talebi 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 24.000,00-TL yardım yapılmasının uygun 
olduğuna.

Yapılan yardımın yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Safranbolu 
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 Safranbolu Kaymakamlığına tevdiine oybirliği ile



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 10.03.2022

Karar No:53

Karar Özeti: îlimiz Safranbolu îlçesi Gayza Köyünde, 
Köyiçi Mevkiinde Tapuda; 128 Ada, 11 Parselde kayıtlı 
196,12 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine tarafından 
Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 04.03.2022 
tarihinde İdaremize talepte bulunulmuştur. Yapılan 
inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 196,12 
m2 olduğu görülmüştür. Plansız Alanlar İmar 
Yönetmeliğinin 5. Bölüm, 49. maddesi, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı'nm 2008/4 tarihli genelgesinin 5. 
maddesine istinaden, söz konusu alanların Çevre Düzeni 
Planı kapsamında kalması halinde plan kararlarına 
uygunluk sağlanması gerekmektedir." hükmü 
kapsamında; inşaat izni verilmesinin uygun olduğuna.

KONU

İlimiz Safranbolu İlçesi Gayza Köyünde, Köyiçi Mevkiinde Tapuda; 128 Ada, 11 Parselde kayıtlı 196,12 
m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine tarafından Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 04.03.2022 tarihinde 
İdaremize talepte bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 196,12 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'nm 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 Î1 Encümenince değerlendirilmek suretiyle yapı izni verilmesi 
uygun görülmektedir. Söz konusu alanların Çevre Düzeni Planı kapsamında kalması halinde plan kararlarına 
uygunluk sağlanması gerekmektedir." hükmü kapsamında; inşaat izni verilmesi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 10.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Gayza Köyünde, Köyiçi Mevkiinde Tapuda; 128 Ada, 11 Parselde kayıtlı 196,12 
m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine tarafından Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 04.03.2022 tarihinde 
İdaremize talepte bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 196,12 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'nm 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 49. maddesi hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmayan, köy 



yerleşik alanı içindeki 300 nr’den küçük parsellerde, parselin şekli ve konumu gibi özelliklerde dikkate alınmak 
ve üzerinde yapı yapmaya müsait olup olmadığı Î1 Encümenince değerlendirilmek suretiyle yapı izni verilmesi 
uygun görülmektedir. Söz konusu alanların Çevre Düzeni Planı kapsamında kalması halinde plan kararlarına 
uygunluk sağlanması gerekmektedir." hükmü kapsamında; inşaat izni verilmesinin uygun olduğuna.

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

Sayfa 2 / 2



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 10.03.2022 Karar Özeti: îlimiz Yenice İlçesi Derebaşı Köyünde 436 ada 1 
parselde Haşan KIZILSU'nun izinsiz yapılan 63 m2 Konut

Karar No:54 amaçlı yapısına 27.01.2022 tarih ve 14 No'lu İl Encümen 
Kararıyla idari para cezası verilmiş olup; Aradan geçen süre 
zarfında kaçak yapı projelendirilemediğinden, İmar Kanununun 
32. maddesi gereğince söz konusu kaçak yapı ile ilgili olarak 
yıkılmasının uygun olduğuna.

KONU
îlimiz Yenice İlçesi Derebaşı Köyünde 436 ada 1 parselde Haşan KIZILSU'nun izinsiz yapılan 63 

m2 Konut amaçlı yapısına 27.01.2022 tarih ve 14 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 îl Müdürlüğüne 
gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya 
ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu 
aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda 
anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal 
edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, 
belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir." hükmü gereğince söz konusu kaçak 
yapı ile ilgili olarak yıkım kararının alınması.

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

Makamından havaleli 10.03.2022 tarihli yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde;
îlimiz Yenice İlçesi Derebaşı Köyünde 436 ada 1 parselde Haşan KIZILSU'nun izinsiz yapılan 63 

m2 Konut amaçlı yapısına 27.01.2022 tarih ve 14 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 îl Müdürlüğüne 
gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya 
ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu 
aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda 
anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal 
edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, 
belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. " hükmü gereğince söz konusu kaçak 
yapı ile ilgili olarak yıkılmasının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, îl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile Yol ve



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 10.03.2022 Karar Özeti: İlimiz Eflani İlçesi Bakırcılar Köyünde 101 ada 70
parselde Cafer ANTAL'ın izinsiz yapılan 216 m Konut amaçlı 

Karar No:55 yapısına 27.01.2022 tarih ve 12 No'lu İl Encümen Kararıyla idari
para cezası verilmiş olup; Aradan geçen süre zarfında kaçak yapı 
projelendirilemediğinden, İmar Kanununun 32. maddesi 
gereğince söz konusu kaçak yapı ile ilgili olarak yıkılmasının 

_________________________________________ uygun olduğuna.___________________________________________
KONU

İlimiz Eflani İlçesi Bakırcılar Köyünde 101 ada 70 parselde Cafer ANTAL'ın izinsiz yapılan 216 m2 
Konut amaçlı yapısına 27.01.2022 tarih ve 12 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 îl Müdürlüğüne gönderilir. Bu 
tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, 
belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş 
olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye 
veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya 
ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe 
yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.” hükmü gereğince söz konusu kaçak yapı ile ilgili olarak yıkım 
kararının alınması.

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

Makamından havaleli 10.03.2022 tarihli yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde;
İlimiz Eflani İlçesi Bakırcılar Köyünde 101 ada 70 parselde Cafer ANTAL'ın izinsiz yapılan 216 m2 

Konut amaçlı yapısına 27.01.2022 tarih ve 12 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 îl Müdürlüğüne 
gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya 
ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu 
aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda 
anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal 
edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, 
belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir." hükmü gereğince söz konusu kaçak 
yapı ile ilgili olarak yıkılmasının 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: 10.03.2022

Karar No:56

Karar Özeti: îlimiz Safranbolu İlçesi Örencik Köyü, tapuda 181 ada, 1 
parselde kayıtlı taşınmazın parka terki ve ifrazı talep edilmektedir. Söz 
konusu taşınmaz üzerinde hazırlatılmış olan "Konut Alanı" faaliyetine 
yönelik parsel bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 
1/5000 Nazım İmar planı, İl Genel Meclisimizin 07.11.2021 tarih ve 213 
sayılı kararıyla onaylanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. 
maddeleri ve ”(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen 
hükümlere istinaden, söz konusu taşınmaz, parselasyon planının tatbiki 
mümkün olmayan meskun alanlar kapsamında olup ekli durum 
haritasında görüldüğü üzere; P1 (Park) parka terkinden sonra 
oluşan kısmı (a) ve (b) olarak ikiye ifrazının uygun olduğuna.

KONU
İlimiz Safranbolu İlçesi Örencik Köyü, tapuda 181 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın parka terki ve ifrazı 

talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz üzerinde hazırlatılmış olan "Konut Alanı" faaliyetine yönelik parsel 
bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar planı, İl Genel Meclisimizin 
07.11.2021 tarih ve 213 sayılı kararıyla onaylanmıştır.3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve ”(Ek 
fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 
belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu 
mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar 
planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan 
kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” hükmüne 
istinaden, söz konusu taşınmaz, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar kapsamında olup 
ekli durum haritasında görüldüğü üzere; Pl(Park) parka terkinden sonra oluşan kısmı (a) ve (b) olarak ikiye ifrazı.

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

Makamından havaleli 10.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
îlimiz Safranbolu İlçesi, Örencik Köyü, tapuda 181 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın parka terki ve ifrazı 

Esra Kadriye DOĞAN’ın 16.02.2022 tarih ve 1762 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

îlimiz Safranbolu îlçesi Örencik Köyü, tapuda 181 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın parka terki ve ifrazı 
talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz üzerinde hazırlatılmış olan "Konut Alanı" faaliyetine yönelik parsel 
bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar planı, İl Genel Meclisimizin 
07.11.2021 tarih ve 213 sayılı kararıyla onaylanmış olup,3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve ”(Ek 
fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 
belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu 
mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar 
planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan 
kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” hükmüne 
istinaden, söz konusu taşınmaz, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar kapsamında olup 
ekli durum haritasında görüldüğü üzere; P1 (Park) parka terkinden sonra oluşan kısmı (a) ve (b) 
olarak ikiye ifrazının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, Î1 Özel îdaresi İmaj/ve, Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine 
oybirliği^l^ara^ verildi.
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Üye



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 10.03.2022 Karar Özeti: İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyü Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planı dahilinde "Gelişme Konut Alanı" kapsamında

Karar No:57 kalan, tapuda 396 Ada, 215 ve 216 Parselde kayıtlı taşınmazların tevhit 
ve yola terki talep edilmekte olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 
16. maddeleri ve 4,(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli 
ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen 
hükme istinaden, söz konusu taşınmaz parselasyon tatbiki mümkün 
olmayan meskun alanda olup parselasyon planı şartı aranmayacak 
taşınmazlar kapsamındadır. Ekli durum haritasında görüldüğü 
üzere; 215 ve 216 parseller önce (a) tevhit (birleştirme) edilip, 
sonrasında Y(Yol) yola terkinin uygun olduğuna.

KONU
İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı dahilinde "Gelişme Konut Alanı" 

kapsamında kalan, tapuda 396 Ada, 215 ve 216 Parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve yola terki talep 
edilmektedir.3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve ”(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki 
mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama 
imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında 
yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” hükmüne istinaden, söz konusu taşınmaz parselasyon tatbiki 
mümkün olmayan meskun alanda olup parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamındadır. Ekli durum 
haritasında görüldüğü üzere; 215 ve 216 parseller önce (a) tevhit (birleştirme) edilip, sonrasında Y(Yol) yola terki.

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

Makamından havaleli 10.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı dahilinde "Gelişme Konut Alanı" 

kapsamında kalan, tapuda 396 Ada, 215 ve 216 Parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve yola terki Aydın 
DERELİ’nin 04.03.2022 tarih ve 2430 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı dahilinde "Gelişme Konut Alanı" 
kapsamında kalan, tapuda 396 Ada, 215 ve 216 Parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve yola terki talep edilmekte 
olup,3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve ”(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki 
mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama 
imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında 
yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” hükmüne istinaden, söz konusu taşınmaz parselasyon tatbiki 
mümkün olmayan meskun alanda olup parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamındadır. Ekli durum 
haritasında görüldüğü üzere; 215 ve 216 parseller önce (a) tevhit (birleştirme) edilip, sonrasında Y(Yol) yola 
terkinin uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 10.03.2022

Karar No:58

Karar Özeti: İlimiz Eflani İlçesi, Başiğdir Köyü 
tapuda 123 ada 15 ve 16 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 Eflani İlçesi Başiğdir Köyü tapuda 123 ada 15 ve 16 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 10.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Eflani İlçesi Başiğdir Köyü tapuda 123 ada 15 ve 16 parsellerde kayıtlı taşınmazın tevhit işlemi 
7803-521 Nolu Karabük Lisanslı Elarita Kadastro Mühendislik Bürosunun 01.03.2022 tarih ve 27 sayılı yazısı 
ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize 
sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Eflani İlçesi Başiğdir Köyü tapuda 123 ada 15 ve 16 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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 10.03.2022

Karar No:59

Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Akören Köyü 
tapuda 159 ada 10 ve 12 parsellerde kayıtlı taşınmazların 
tevhidi (birleştirme) talep edilmektedir. Söz konusu 
taşınmazlar, herhangi bir plan kapsamında olmayıp Köy 
Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmakta olup, 3194 sayılı 
îmar 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
îlimiz Safranbolu İlçesi Akören Köyü tapuda 159 ada 10 ve 12 parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhidi 

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

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

Makamından havaleli 10.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

îlimiz Safranbolu îlçesi Akören Köyü tapuda 159 ada 10 ve 12 parsellerde kayıtlı taşınmazın tevhit 
işlemi 7803-521 Nolu Karabük Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosunun 08.03.2022 tarih ve 33 sayılı 
yazısı ile talep edildiği ve îmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize 
sunulmuş olduğu görülmüştür.

îlimiz Safranbolu îlçesi Akören Köyü tapuda 159 ada 10 ve 12 parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhidi 
(birleştirme) talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazlar, herhangi bir plan kapsamında olmayıp Köy Yerleşik 
Alan Sınırları dışında kalmakta olup, 3194 sayılı îmar 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 îmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine 
oybirliği ile karar verildi.



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 10.03.2022

Karar No:60

Karar Özeti: İlimiz Eflani İlçesi Bostancılar Köyü, 
tapuda 124 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 
16. maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. 
maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazın, ekli durum 
haritasında görüldüğü üzere; (a) ve (b) parseller olarak 
2'ye ifrazının uygun olduğuna.

KONU
İlimiz Eflani İlçesi Bostancılar Köyü, tapuda 124 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 16. maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. 
maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (a) ve (b) parseller 
olarak 2'ye ifrazı.

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

Makamından havaleli 10.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Eflani İlçesi, Bostancılar Köyü tapuda 124 adali parselde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi Murat 
MURTEZAOGLU’nun 09.03.2022 tarih ve 2598 sayılı dilekçe ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Eflani İlçesi Bostancılar Köyü, tapuda 124 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 16. maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. 
maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (a) ve (b) parseller 
olarak 2'ye ifrazının uygun olduğuna.



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 10.03.2022

Karar No:61

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, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 
44.78.35.00.000-08.1.0.00.000-05-05.03 "Kar Amacı 
Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler" harcama kalemine 
Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübünün ulaşım, konaklama ve 
yemek giderleri için 30.000,00-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 44.78.35.00.000-08.1.0.00.000-05- 
05.03 "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler" harcama kalemine Yenişehir Gençlik ve 
Spor Kulübünün ulaşım, konaklama ve yemek giderleri için 30.000,00-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 10.03.2022 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 44.78.35.00.000-08.1.0.00.000-05- 
05.03 "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler" harcama kalemine Yenişehir Gençlik ve 
Spor Kulübünün ulaşım, konaklama ve yemek giderleri için 30.000,00-TL ödeneğin; Mahalli İdareler 
Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 38.maddesine göre aktarılmasının uygun olduğuna.

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

Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Destek Hizmetleri



T.C.
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ
Karar Tarihi: 17.03.2022 Karar Özeti: 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununun 47’nci maddesi 

uyarınca hazırlanan İl Özel İdare 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının
Karar No: 62 kabulüne ve hazırlandığı bu şekliyle kabulüne, 5302 Sayılı Kanunun 

26/a Maddesine istinaden İl Genel Meclisine sunulmasına.

KONU
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince hazırlanan 2021 Mali 

Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

KARAR
İl özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından havaleli 16.03.2022 tarih ve 14803 

sayılı yazısı ve ekleri,
Yapılan Müzakereler sonucunda 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap raporunun;

A) GİDER BÜTÇESİ; (GERÇEKLEŞEN)
2020 Yılından Devreden Ödenekler 42.620.175,67-TL
2021 Mali Yılı Bütçesi île Verilen 55.000.000,00-TL
Ek ve olağanüstü ödenek(Tahsisli): 99.317.250,47-TL
Ek Bütçe : 12.000.000 ,00-TL

Net bütçe ödeneği toplamı: 208.937.426,14-TL
Bütçe Gideri : 143.250.722,60-TL
İptal edilen ödenek 117.304,41-TL
Devreden ödenek : 65.569.399,13-TL
Toplam : 208.937.426,14-TL

BÜTÇE GİDERLERİ AYRINTI TABLOSU

HARCAMA TÜRLERİ
2021

PERSONEL GİDERLERİ 31.631.673,57-TL
SOSYAL GÜVENLİK 5.021.156,27-TL
MAL VE HİZMET GİDERLERİ 68.912.301,48-TL
CARÎ TRANSFERLER 1.351.800,00-TL
YATIRIM GÎDERLERÎ 33.356.049,82-TL
SERMAYE TRANSFERLERİ 2.77.741,46-TL
BORÇ VERME 0,00-TL
TOPLAM 143.250.722,60-TL

GELİRLER MİKTAR (TL)
VERGİ GELÎRLERÎ(Harçlar) 505.735,07-TL
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (Mal ve Hizmet Gelirleri) 780.271,23-TL
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR (Bakanlıklardan Gelenler +Bağışlar) 99.317.250,47-TL
DİĞER GELİRLER (Faiz Gelirleri merkezi İdare vergi gelirlerinden alman paylar) 63.318.997,88-TL
TOPLAM / f . 165.922.254,65-TL

N Vî\ r >



2021 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelinde; Kanunlarla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, Bütçe 
harici ödeme yapılmadığı, Verilen ödeneklerin yerinde harcandığı, Giderlerin gerçek ihtiyaç karşılığı olduğu, 
Giderlerin kanuniliği ilkesine uyulduğu görülerek, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 47’nci maddesi 
uyarınca hazırlandığı şekliyle kabulüne, 5302 sayılı Kanunun 26/a maddesine istinaden İl Genel Meclisine 
sunulmasına.

Gereği için Karar Örneğinin İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile Karar



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 17.03.2022

Karar No:63

Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Hacılarobası 
Köyünde, Köyiçi Mevkiinde Tapuda; 113 Ada, 6 
Parselde kayıtlı 282,10 m2 yüzölçümlü taşınmaz 
üzerine tarafından Konut Amaçlı inşaat yapılması 
hakkında 07.03.2022 tarihinde İdaremize talepte 
bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, 
parselin yüzölçümünün 282,10 m2 olduğu 
görülmüştür. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. 
Bölüm, 49. maddesi, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nın 2008/4 tarihli genelgesinin 5. 
maddesine istinaden, söz konusu alanların Çevre 
Düzeni Planı kapsamında kalması halinde plan 
kararlarına uygunluk sağlanması gerekmektedir." 
hükmü kapsamında; inşaat izni verilmesinin uygun 
olduğuna.

KONU

İlimiz Safranbolu İlçesi Hacılarobası Köyünde, Köyiçi Mevkiinde Tapuda; 113 Ada, 6 Parselde kayıtlı 
282,10 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine tarafından Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 07.03.2022 
tarihinde İdaremize talepte bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 282,10 
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, 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 17.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Hacılarobası Köyünde, Köyiçi Mevkiinde Tapuda; 113 Ada, 6 Parselde kayıtlı 
282,10 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine tarafından Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 07.03.2022 
tarihinde İdaremize talepte bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 282,10 
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 ije aıplşn 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, 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, 11 Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine 
oybirliği ile karar verildi.

Sayfa 2 / 2



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 17.03.2022 Karar Özeti: İlimiz Merkez İlçesi Çukurca Köyünde 222 ada 1
parselde Ramazan ERSOY'un izinsiz yapılan 3,96 m2 Konut 

Karar No:64 amaçlı yapısına 03.02.2022 tarih ve 20 No'lu İl Encümen
Kararıyla idari para cezası verilmiş olup, aradan geçen süre 
zarfında kaçak yapı projelendirilemediğinden, İmar Kanununun 
32. maddesi gereğince söz konusu kaçak yapı ile ilgili olarak 

_________________________________________ yıkılmasının uygun olduğuna._______________________________
KONU

İlimiz Merkez İlçesi Çukurca Köyünde 222 ada 1 parselde Ramazan ERSOY'un izinsiz yapılan 3,96 
m2 Konut amaçlı yapısına 03.02.2022 tarih ve 20 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; îl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 

Makamından havaleli 17.03.2022 tarihli yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde;
îlimiz Merkez İlçesi Çukurca Köyünde 222 ada 1 parselde Ramazan ERSOY'un izinsiz yapılan 3,96 

m2 Konut amaçlı yapısına 03.02.2022 tarih ve 20 No'lu îl Encümen Kararıyla idari para cezası verilmiştir. 
Aradan geçen süre zarfında kaçak yapı projelendirilemediğinden, îmar Kanununun 32. maddesi "Durdurma, 
yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. (Değişik cümle:14/2/2020- 
7221/10 md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik îl Müdürlüğüne 
gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya 
ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu 
aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda 
anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal 
edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, 
belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir." hükmü gereğince söz konusu kaçak 
yapı ile ilgili olarak yıkılmasının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, îl Özel İdaresi îmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü ile Yol ve



T.C. 
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ 

__________________________________________ İL ENCÜMENİ___________________________________________
Karar Tarihi: 17.03.2022 Karar Özeti: İl Özel îdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin

44.78.34.00.00-01.1.2.00.000-05-07.1.5.03 "Köylere" harcama
Karar No:65 kaleminden, îtimiz Merkez îlçe Köylerinin yardım talepleri ihtiyaç

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

_____________________________________________ yapılmasının uygun olduğuna._____________________________
KONU

İl Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.78.34.00.00-01.1.2.00.000-05-07.1.5.03 "Köylere" harcama 
kaleminden, İlimiz Merkez îlçe Köylerinin yardım talepleri 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 17.03.2022 tarihli yazısının İl 

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

MERKEZ İLÇESİ:

S.N. KÖY ADI YARDIMIN KONUSU YARDIM 
MİKTARI

1 Gölören Köyü Köseler Mahallesindeki köy konağı yapımı için 10.000,00

2 Demirciler Köyü Merkez Mahalle parke ahmı için 4.500,00

3 Şenler Köyü Merkez Mahalle köy odası çatı bakım onarımı için 4.500,00

TOPLAM 19.000,00

İl Özel îdare 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 Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Köylere 
Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre 19.000,00 TL yardım yapılmasının uygun olduğuna

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

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

KONU

Karar Tarihi: 17.03.2022 Karar Özeti: İlimiz Yenice îlçesi Hüseyinbeyoğlu Köyü Çakıllı 
Mahallesinde 116 Ada 13 parselde 23999723408 kimlik numaralı

Karar No:66 Bahattin PINARBAŞI’nm izinsiz olarak yapmış olduğu bir katlı 
odunluk amaçlı toplamda 22.5 m2 yapı tespit edilerek Yapı Tatil Zaptı 
Tutanağı düzenlenmiş, İl Encümeni'nin 17.02.2022 tarih ve 27 nolu 
28.05.1996 tarih ve 96/8240 saydı afete maruz bölge ilan edilen 
(Yapı yasaklı) alanda yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma 
yapılamayacağından yıkım kararının geçerliliğine, Bahattin 
PINARBAŞI'nm yapmış olduğu kaçak yapının 28.05.1996 tarih ve 
96/8240 saydı bakanlar kurulu kararıyla afete maruz bölgede ilan 
edilen (yapı yasaklı) alanda yapılmış olması sebebiyle 
ruhsatlandırma işlemi yapılamayacağından itirazının reddine.

îlimiz Yenice îlçesi Hüseyinbeyoğlu Köyü Çakıllı Mahallesinde 116 Ada 13 parselde 23999723408 
kimlik numaralı Bahattin PINARBAŞI'nm izinsiz olarak inşaatlar yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. 
İdaremiz teknik elemanlarınca yerinde yapılan incelemede bir katlı odunluk amaçlı toplamda 22.5 m2 izinsiz 
yapı tespit edilerek Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş, İl Encümeni'nin 17.02.2022 tarih ve 27 nolu 
kararıyla idari para cezası verilmiş ve 28.05.1996 tarih ve 96/8240 sayılı afete maruz bölge ilan edilen (Yapı 
yasaklı) alanda yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma yapılamayacağından yıkım kararı alınmıştır. 
Bahattin PINARBAŞI'nm idaremize sunmuş olduğu 01.03.2022 tarih ve 2260 sayılı dilekçe ile karara itiraz 
ederek alınan kararın kaldırılmasını talep etmekte olup, yıkım kararının yeniden değerlendirilmesi.

KARAR
Yapılan müzakereler sonucunda; Î1 Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 

Makamından havaleli 17.03.2022 tarihli yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde;
İlimiz Yenice İlçesi Hüseyinbeyoğlu Köyü Çakıllı Mahallesinde 116 Ada 13 parselde 23999723408 

kimlik numaralı Bahattin PINARBAŞI’nm izinsiz olarak yapmış olduğu bir katlı odunluk amaçlı toplamda 22.5 
m2 yapı tespit edilerek Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş, İl Encümeni'nin 17.02.2022 tarih ve 27 nolu 
28.05.1996 tarih ve 96/8240 sayılı afete maruz bölge ilan edilen (Yapı yasaklı) alanda yapılmış olması 
sebebiyle ruhsatlandırma yapılamayacağından yıkım kararının geçerliliğine, Bahattin PINARBAŞI'nm 
yapmış olduğu kaçak yapının 28.05.1996 tarih ve 96/8240 sayılı bakanlar kurulu kararıyla afete maruz 
bölgede ilan edilen (yapı yasaklı) alanda yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma işlemi 
yapılamayacağından itirazının reddine.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, Î1 Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 17.03.2022 Karar Özeti: îlimiz Yenice İlçesi Hüseyinbeyoğlu Köyü Çakıllı 
Mahallesinde 116 Ada 13 parselde 23999723408 kimlik numaralı

Karar No:67 Bahattin PINARBAŞI'nm izinsiz olarak yapmış bir katlı ahır 
amaçlı toplamda 30.36 m2 yapı tespit edilerek Yapı Tatil Zaptı 
Tutanağı düzenlenmiş, îl Encümeni'nin 17.02.2022 tarih ve 28 nolu 
28.05.1996 tarih ve 96/8240 sayılı afete maruz bölge ilan edilen 
(Yapı yasaklı) alanda yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma 
yapılamayacağından yıkım kararının geçerliliğine, Bahattin 
PINARBAŞI'nm yapmış olduğu kaçak yapının 28.05.1996 tarih ve 
96/8240 sayılı bakanlar kurulu kararıyla afete maruz bölgede 
ilan edilen (yapı yasaklı) alanda yapılmış olması sebebiyle 
ruhsatlandırma işlemi yapılamayacağından itirazının reddine.

KONU
îlimiz Yenice İlçesi Hüseyinbeyoğlu Köyü Çakıllı Mahallesinde 116 Ada 13 parselde 23999723408 

kimlik numaralı Bahattin PINARBAŞI'nm izinsiz olarak inşaatlar yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. 
İdaremiz teknik elamanlarınca yerinde yapılan incelemede bir katlı ahır amaçlı toplamda 30.36 m2 izinsiz yapı 

tespit edilerek Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş, îl Encümeni'nin 17.02.2022 tarih ve 28 nolu kararıyla 
idari para cezası verilmiş ve 28.05.1996 tarih ve 96/8240 sayılı afete maruz bölge ilan edilen (Yapı yasaklı) 

alanda yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma yapılamayacağından yıkım kararı alınmıştır. Bahattin 
PINARBAŞI'nm idaremize sunmuş olduğu 01.03.2022 tarih ve 2260 sayılı dilekçe ile karara itiraz ederek 
alınan kararın kaldırılmasını talep etmekte olup, yıkım kararının yeniden değerlendirilmesi.

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

Makamından havaleli 17.03.2022 tarihli yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde;
îlimiz Yenice İlçesi Hüseyinbeyoğlu Köyü Çakıllı Mahallesinde 116 Ada 13 parselde 23999723408 

kimlik numaralı Bahattin PINARBAŞI'nm izinsiz olarak yapmış bir katlı ahır amaçlı toplamda 30.36 m2 yapı 
tespit edilerek Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş, îl Encümeni'nin 17.02.2022 tarih ve 28 nolu 28.05.1996 
tarih ve 96/8240 sayılı afete maruz bölge ilan edilen (Yapı yasaklı) alanda yapılmış olması sebebiyle 
ruhsatlandırma yapılamayacağından yıkım kararının geçerliliğine, Bahattin PINARBAŞI'nm yapmış 
olduğu kaçak yapının 28.05.1996 tarih ve 96/8240 sayılı bakanlar kurulu kararıyla afete maruz bölgede 
ilan edilen (yapı yasaklı) alanda yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma işlemi yapılamayacağından 
itirazının reddine.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmaj) vo/Kentşel İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine 
oybirliği ile k^ar verildi
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Me 
îl Gene

İN 
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 17.03.2022

Karar No:68

Karar Özeti: îlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyü Koruma Amaçlı Uygulama 
İmar Planı dahilinde "Gelişme Konut Alanf'nda kalan, tapuda 396 Ada, 58 
Parselde kayıtlı taşınmazın yola terki talep edilmekte olup, 3194 Sayılı İmar 
Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve ”(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 
yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, 
parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma 
amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar 
planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu 
maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar 
aranmaz.” hükmüne istinaden, söz konusu taşınmaz parselasyon tatbiki 
mümkün olmayan meskun alanda olup parselasyon planı şartı aranmayacak 
taşınmazlar kapsamındadır. Ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (Y1) ile 
gösterilen kısmın yola terkinin uygun olduğuna.

KONU
İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı dahilinde "Gelişme Konut Alanf'nda 

kalan, tapuda 396 Ada, 58 Parselde kayıtlı taşınmazın yola terki talep edilmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 
16. maddeleri ve ”(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu 
mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı 
bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan 
kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” hükmüne 
istinaden, söz konusu taşınmaz parselasyon tatbiki mümkün olmayan meskun alanda olup parselasyon planı şartı 
aranmayacak taşınmazlar kapsamındadır. Ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (Yİ) ile gösterilen kısmın yola terki.

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

havaleli 17.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı dahilinde "Gelişme Konut Alanf'nda 

kalan, tapuda 396 Ada, 58 Parselde kayıtlı taşınmazın yola terki Süleyman UYANIK’m 07.03.2022 tarih ve 2519 sayılı 
dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize 
sunulmuş olduğu görülmüştür.

îlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı dahilinde "Gelişme Konut Alanf'nda 
kalan, tapuda 396 Ada, 58 Parselde kayıtlı taşınmazın yola terki talep edilmekte olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 
ve 16. maddeleri ve ”(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu 
mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı 
bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan 
kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” hükmüne 
istinaden, söz konusu taşınmaz parselasyon tatbiki mümkün olmayan meskun alanda olup parselasyon planı şartı 
aranmayacak taşınmazlar kapsamındadır. Ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (Yİ) ile gösterilen kısmın yola 
terkinin uygun olduğuna. /la

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

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 17.03.2022 Karar Özeti: îlimiz Safranbolu îlçesi Aşağıdana Köyü,
tapuda 143 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep

Karar No:69 edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar
planı kapsamında olmayıp bir kısmı Köy Yerleşik Alan 
Sınırları içerisinde, bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları 
dışında kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. 
ve 27. maddeleri ile Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44- 
45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, Köy 
Yerleşik Alan Civar Sınırı dikkate alınarak hazırlanan 
ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (a) ve (b) 
parseller olarak ifrazının uygun olduğuna.

KONU
İlimiz Safranbolu îlçesi Aşağıdana Köyü, tapuda 143 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 

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

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

Makamından havaleli 17.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

îlimiz Safranbolu İlçesi Aşağıdana Köyü, tapuda 143 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi 
Ahmet AYDIN’ın 11.03.2022 tarih ve 2745 sayılı dilekçe ile talep edildiği ve îmar ve Kentsel îyileştirme 
Müdürlüğümüz tarafından incelenerek Î1 Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

îlimiz Safranbolu îlçesi Aşağıdana Köyü, tapuda 143 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 
edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp bir kısmı Köy Yerleşik Alan 
Sınırları içerisinde, bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmakta olup, 3194 sayılı îmar Kanunu'nun 
16. ve 27. maddeleri ile Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, 
Köy Yerleşik Alan Civar Sınırı dikkate alınarak hazırlanan ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (a) ve (b) 
parseller olarak ifrazının uygun olduğuna.



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 17.03.2022

Karar No:70

Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi, Konarı Köyü, 
tapuda 108 ada 62 ve 112 parselde kayıtlı taşınmazın 
tevhit ve yola terki talep edilmektedir. Söz konusu 
taşınmaz üzerinde hazırlatılmış olan Turizm 
Tesis Alanı faaliyetine yönelik parsel bazında yapılan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 
Nazım İmar planı, İl Genel Meclisimizin 07.07.2011 
tarih ve 192 sayılı kararıyla onaylanmış olup, 3194 
Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ve ”(Ek 
fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında 
veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon 
planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile 
koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük 
bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan 
imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin 
birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde 
belirtilen şartlar aranmaz.” hükmüne istinaden, söz 
konusu taşınmaz, parselasyon planının tatbiki 
mümkün olmayan meskun alan kapsamında olup ekli 
durum haritasında görüldüğü üzere; 62
ve 112 parseller önce (a) tevhit (birleştirme) edilip 
sonrasında Yİ (Yol) yola terkinin uygun olduğuna.

KONU

İlimiz Safranbolu İlçesi, Konarı Köyü, tapuda 108 ada 62 ve 112 parselde kayıtlı taşınmazın tevhit ve yola 
terki talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz üzerinde hazırlatılmış olan Turizm Tesis Alanı faaliyetine yönelik 
parsel bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar planı, İl Genel Meclisimizin 
07.07.2011 tarih ve 192 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ve ”(Ek 
fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 
belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu 
mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar 
planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan 
kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” hükmüne 
istinaden, söz konusu taşınmaz, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alan kapsamında olup ekli 
durum haritasında görüldüğü üzere; 62 ve 112 parseller önce (a) tevhit (birleştirme) edilip sonrasında Yİ (Yol) yola 
terki.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 17.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi, Konarı Köyü, tapuda 108 ada 62 ve 112 parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve 
yola terki Mehmet ÖZLER’nin 16.03.2022 tarih ve 2939 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel
İyileştirme Müdürlüğümüz tarafını elenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.



İlimiz Safranbolu İlçesi, Konarı Köyü, tapuda 108 ada 62 ve 112 parselde kayıtlı taşınmazın tevhit ve yola 
terki talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz üzerinde hazırlatılmış olan Turizm Tesis Alanı faaliyetine yönelik 
parsel bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar planı, İl Genel Meclisimizin 
07.07.2011 tarih ve 192 sayılı kararıyla onaylanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve 
4,(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 
belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu 
mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar 
planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan 
kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” hükmüne 
istinaden, söz konusu taşınmaz, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alan kapsamında olup ekli 
durum haritasında görüldüğü üzere; 62 ve 112 parseller önce (a) tevhit (birleştirme) edilip sonrasında Yİ (Yol) yola 
terkinin uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 17.03.2022 Karar Özeti: İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan
44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek Ödenek" harcama

Karar No:71 kalemindeki ödenekten, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün
44.78.35.00.000-08.1.0.00.000-05-05.03 "Kar Amacı 
Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler" harcama 
kalemine, Karabük Gençler Birliği Gençlik ve Spor Kulübünün 
ulaşım, konaklama ve yemek giderleri için 7.500,00-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 44.78.35.00.000-08.1.0.00.000-05- 
05.03 "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler" harcama kalemine, Karabük Gençler Birliği 
Gençlik ve Spor Kulübünün ulaşım, konaklama ve yemek giderleri için 7.500,00-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 17.03.2022 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 44.78.35.00.000-08.1.0.00.000-05- 
05.03 "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler" harcama kalemine, Karabük Gençler Birliği 
Gençlik ve Spor Kulübünün ulaşım, konaklama ve yemek giderleri için 7.500,00-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:24.03.2022

Karar No:72

Karar Özeti: İlimiz Yenice İlçesi Hüseyinbeyoğlu Köyü Çakıllı 
Mahallesinde 145 Ada 5 parselde 24644701918 kimlik numaralı İbrahim 
ACAR'm izinsiz olarak yapmış olduğu bir katlı ahır amaçlı toplamda 28 
m2 yapı tespit edilerek Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş, 
İl Encümeni'nin 17.02.2022 tarih ve 30 nolu 28.05.1996 tarih ve 
96/8240 sayılı afete maruz bölge ilan edilen (Yapı yasaklı) alanda 
yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma yapılamayacağından 
yıkım kararının geçerliliğine, İbrahim ACAR’ın yapmış olduğu kaçak 
yapının 28.05.1996 tarih ve 96/8240 sayılı bakanlar kurulu kararıyla 
afete maruz bölgede ilan edilen (yapı yasaklı) alanda yapılmış 
olması sebebiyle ruhsatlandırma işlemi yapılamayacağından itirazının 
reddine.

KONU
İlimiz Yenice İlçesi Hüseyinbeyoğlu Köyü Çakıllı Mahallesinde 145 Ada 5 parselde 24644701918 

kimlik numaralı İbrahim ACAR'm izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. 
İdaremiz teknik elemanlarınca yerinde yapılan incelemede bir katlı ahır amaçlı toplamda 28. m2 izinsiz yapı 
tespit edilerek Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş, İl Encümeni'nin 17.02.2022 tarih ve 30 nolu kararıyla 
idari para cezası verilmiş ve 28.05.1996 tarih ve 96/8240 sayılı afete maruz bölge ilan edilen (Yapı yasaklı) 

alanda yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma yapılamayacağından yıkım kararı alınmıştır. İbrahim 
ACAR İdaremize sunmuş olduğu 01.03.2022 tarih ve 2259 sayılı dilekçe ile karara itiraz ederek alınan kararın 
kaldırılmasını talep etmekte olup, yıkım kararının yeniden değerlendirilmesi.

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

Makamından havaleli 24.03.2022 tarihli yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde;
İlimiz Yenice İlçesi Hüseyinbeyoğlu Köyü Çakıllı Mahallesinde 145 Ada 5 parselde 24644701918 

kimlik numaralı İbrahim ACAR'm izinsiz olarak yapmış olduğu bir katlı ahır amaçlı toplamda 28 m2 yapı tespit 
edilerek Yapı Tatil Zaptı Tutanağı düzenlenmiş, İl Encümeni'nin 17.02.2022 tarih ve 30 nolu 28.05.1996 tarih 
ve 96/8240 sayılı afete maruz bölge ilan edilen (Yapı yasaklı) alanda yapılmış olması sebebiyle 
ruhsatlandırma yapılamayacağından yıkım kararının geçerliliğine, İbrahim ACAR'm yapmış olduğu kaçak 
yapının 28.05.1996 tarih ve 96/8240 sayılı bakanlar kurulu kararıyla afete maruz bölgede ilan edilen (yapı 
yasaklı) alanda yapılmış olması sebebiyle ruhsatlandırma işlemi yapılamayacağından itirazının reddine.

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



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 îmar Kanununun 32. maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesi, aksi halde 
1.sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 43,47 TL (Kırk üç lira kırk yedi kuruş) idari para cezası 
uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan Güldane 
ÜSTÜNDAĞ'dan tahsil edilmesinin 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.

Mustafa ÜNAL 
İl Genel Meclis Üyesi 

Üye



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

KONU

Karar Tarihi:24.03.2022

Karar No:73

Karar Özeti: İlimiz Merkez îlçesi Bulak Köyünde yerleşik alan 
sınırları dışında 263 Ada 1 Parselde 21428808160 kimlik 
numaralı Güldane ÜSTÜNDAG'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı 
şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları 
tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan 
sınırları dışında kalan taşınmaz üzerinde 23 m2 izinsiz yapı tespit 
edilerek 16.02.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı 
düzenlenmiş olup, söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından 
dolayı 3194 sayılı îmar Kanununun 42. maddesi gereğince kaçak 
inşaatı yapan kişiye 1.442,61 (Bin dört yüz kırk iki lira altmış 
bir kuruş) idari para cezasının uygulanması ve ayrıca 
"(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın 
yapılan yapı mevzuata uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı 
îmar Kanununun 32. maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre 
verilmesine, aksi halde 1 .sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı 
için ilave 43,47 TL (Kırk üç lira kırk yedi kuruş) idari para 
cezası uygulanmasının ve izinsiz uygulamanın idaremiz 
tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan Güldane 
ÜSTÜNDAĞ'dan tahsil edilmesinin uygun olduğuna.

îlimiz Merkez îlçesi Bulak Köyünde yerleşik alan sınırları dışında 263 Ada 1 Parselde 21428808160 
kimlik numaralı Güldane ÜSTÜNDAG 'in izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. 
İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan 
taşınmaz üzerinde 23 m2 izinsiz yapı tespit edilerek 16.02.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı 
düzenlenmiştir. Söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı îmar Kanununun 42. maddesi 
gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 1.442,61 (Bin dört yüz kırk iki lira altmış bir kuruş) idari para cezasının 
uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Bu fıkra uyarınca idari para cezası verilmesini gerektiren 
aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim 
değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre verilen para cezalarına 
ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde 
aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen 
para cezası tahsil edilmez" Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata uygun hale getirilmesi 
için 3194 sayılı îmar Kanununun 32. maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesi, aksi halde 
1.sınıf A Grubu yapı sınıfı kaçak yapı için ilave 43,47 TL (Kırk üç lira kırk yedi kuruş) idari para cezası 
uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan Güldane 
ÜSTÜNDAĞ'dan tahsil edilmesi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 24.03.2022 tarihli yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde;

îlimiz Merkez îlçesi Bulak Köyünde yerleşik alan sınırları dışında 263 Ada 1 Parselde 21428808160 
kimlik numaralı Güldane ÜSTÜNDAG 'in izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. 
İdaremiz teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan 
taşınmaz üzerinde 23 m izinsiz yapı tespit edilerek 16.02.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı 
düzenlenmiştir. Söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi 
gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 1.442,61 (Bin dört yüz kırk iki lira altmış bir kuruş) idari para cezasının 
uygulanması ve ayrıca "(Ek:25/3/2020-7226/39 Md.) Bufıl^a uyarınca idari para cezası verilmesini gerektiren



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 24.03.2022 Karar Özeti: İlimiz Merkez Gölören Köyü Muhtarı, çevre
düzenlemesinde kullanılmak üzere idaremizden yardım 

Karar No:74 talebinde bulunmaktadır. Bu hususla: İdaremiz 2022 Mali Yılı
Bütçesinde yer alan 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-09.06 
"Yedek Ödenek" harcama kalemindeki ödenekten 5.000,00-TL 
ödeneğin, 44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-07.01 "Köylere" 
harcama kalemine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü 
Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre aktarılması ve aktarılan 
ödeneğin 2022 Mali Yılı Bütçe Karamamesi'nin 8.maddesi ile 
İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile 
yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine 
göre Gölören Köyü hesabına aktarılmasının uygun olduğuna.

KONU

İlimiz Merkez Gölören Köyü Muhtarı, çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere idaremizden yardım 
talebinde bulunmaktadır. Bu hususla: İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.34.00- 
01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek Ödenek" harcama kalemindeki ödenekten 5.000,00-TL ödeneğin, 
44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-07.01 "Köylere" harcama kalemine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 
Usulü Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre aktarılması ve aktarılan ödeneğin 2022 Mali Yılı Bütçe 
Karamamesi'nin 8.maddesi ile İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 
"Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre Gölören Köyü hesabına gönderilmesi.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Mali hizmetler Müdürlüğünün Valilik Makamından 
havaleli 24.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Merkez Gölören Köyü Muhtarı, çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere idaremizden yardım 
talebinde bulunmaktadır. Bu hususla: İdaremiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 44.78.34.00- 
01.1.2.00.000-05-09.06 "Yedek Ödenek" harcama kalemindeki ödenekten 5.000,00-TL ödeneğin, 
44.78.34.00-01.1.2.00.000-05-07.01 "Köylere" harcama kalemine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 
Usulü Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre aktarılması ve aktarılan ödeneğin 2022 Mali Yılı Bütçe 
Karamamesi'nin 8.maddesi ile İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 
"Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre Gölören Köyü hesabına aktarılmasının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Yatırım ve İnşaat



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 24.03.2022 Karar Özeti: îlimiz Merkez îlçesi Saitler Köyü,
tapuda 161 ada, 105 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı

Karar No:75 talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir
imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan 
Sınırları içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı îmar 
Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlar 
Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz 
konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü 
üzere; (a) ve (b) parseller olarak ikiye ifrazının uygun 
olduğuna.

KONU

İlimiz Merkez îlçesi Saitler Köyü, tapuda 161 ada, 105 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 
edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları 
içerisinde kalmaktadır. 3194 sayılı îmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. 
maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (a) ve (b) parseller 
olarak ikiye ifrazı.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi îmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 24.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

îlimiz Merkez îlçesi Saitler Köyü, tapuda 161 ada, 105 parselde kayıtlı taşınmazın ifraz işleminin 
Mehmet Ali ERGİN adına vekaleten İlknur ERGÎN’in 18.03.2022 tarih ve 3051 sayılı dilekçesi ile talep 
edildiği ve îmar ve Kentsel îyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek Î1 Encümenimize sunulmuş 
olduğu görülmüştür.

îlimiz Merkez İlçesi Saitler Köyü, tapuda 161 ada, 105 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 
edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları 
içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı îmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. 
maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (a) ve (b) parseller 
olarak ikiye ifrazının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, Î1 Özel îdaresi îmar ve Kentsel îyileştirme Müdürlüğüne tevdiine 
oybirliği ile karar verildi.



T.C
KARABÜK ÎL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 24.03.2022 Karar Özeti: îlimiz Safranbolu îlçesi Gayza Köyü, tapuda 105 ada 20
parselde kayıtlı taşınmazın yola terki talep edilmektedir. Gayza Köyü 19, 20 

Karar No:76 ve 21 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde hazırlatılmış olan "Ticaret Alanı"
faaliyetine yönelik parsel bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı ve 1/5000 Nazım îmar planı, İl Genel Meclisimizin 04.02.2022 tarih 
ve 67 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Bu sebeple, 3194 Sayılı îmar 
Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve 45 (Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununda belirtilen hükme istinaden, söz konusu taşınmaz, parselasyon 
planının tatbiki mümkün olmayan meskun alan kapsamında olup ekli durum 

________________________________ haritasında görüldüğü üzere; A(Yol) yola terkinin uygun olduğuna.________
KONU

îlimiz Safranbolu îlçesi Gayza Köyü, tapuda 105 ada 20 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki talep 
edilmektedir. Gayza Köyü 19, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde hazırlatılmış olan "Ticaret Alanı" 
faaliyetine yönelik parsel bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar planı, İl 
Genel Meclisimizin 04.02.2022 tarih ve 67 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Bu sebeple, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 
15 ve 16. maddeleri ve 4,(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu 
yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar 
ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan 
imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen 
şartlar aranmaz.” hükmüne istinaden, söz konusu taşınmaz, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun 
alan kapsamında olup ekli durum haritasında görüldüğü üzere; A(Yol) yola terki.

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

Makamından havaleli 24.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
îlimiz Safranbolu İlçesi Gayza Köyü, tapuda 105 ada 20 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki Mehmet 

TUNCER’in 18.03.2022 tarih ve 3087 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Safranbolu îlçesi Gayza Köyü, tapuda 105 ada 20 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki talep 
edilmektedir. Gayza Köyü 19, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde hazırlatılmış olan "Ticaret Alanı" 
faaliyetine yönelik parsel bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Planı ve 1/5000 Nazım îmar planı, îl 
Genel Meclisimizin 04.02.2022 tarih ve 67 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Bu sebeple, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 
15 ve 16. maddeleri ve 4’(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu 
yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar 
ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan 
imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen 
şartlar aranmaz.” hükmüne istinaden, söz konusu taşınmaz, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun 
alan kapsamında olup ekli durum haritasında görüldüğü üzere; A(Yol) yola terkinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, îl Özel İdaresi îmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine 
oybirliği ile karar verildi. /] /j



fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 
belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu 
mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar 
planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan 
kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” hükmüne 
istinaden, söz konusu taşınmaz, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alan kapsamında olup ekli 
durum haritasında görüldüğü üzere; Yİ (Yol) yola terk, Pl, P2, P3 ve P4 harfi ile gösterilen (Park) parka terkinden 
sonra oluşan (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) alanlarından, (b) ile gösterilen kısmı (bl), (b2) ve (b3) olarak üçe ifrazı; (c) 
ile gösterilen kısmı (cl), (c2), (c3) ve (c4) olarak dörde ifrazı; (d) olarak gösterilen kısmı (dİ), (d2), (d3) ve (d4) 
olarak dörde ifrazı; (f) ile gösterilen kısmı (fl), (f2), (f3) ve (f4) olarak dörde ifrazının uygun olduğuna.

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



KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ 
İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 24.03.2022 Karar Özeti: İlimiz Merkez İlçesi Zobran Köyü, 
tapuda 180 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın yola - parka

Karar No:77 terki ve ifrazı talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz 
üzerinde hazırlatılmış olan "Ticaret-Konut Alanı" 
faaliyetine yönelik parsel bazında yapılan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar planı, İl 
Genel Meclisimizin 01.02.2022 tarih ve 45 sayılı kararıyla 
onaylanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. 
maddeleri ve ‘'(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununda belirtilen hükme istinaden, söz konusu 
taşınmazın, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan 
meskun alan kapsamında olup ekli durum haritasında 
görüldüğü üzere; Yİ (Yol) yola terk, Pl, P2, P3 ve P4 harfi 
ile gösterilen (Park) parka terkinden sonra oluşan (a), (b), 
(c), (d), (e) ve (f) alanlarından, (b) ile gösterilen kısmı 
(bl), (b2) ve (b3) olarak üçe ifrazı; (c) ile gösterilen kısmı 
(cl), (c2), (c3) ve (c4) olarak dörde ifrazı; (d) olarak 
gösterilen kısmı (dİ), (d2), (d3) ve (d4) olarak dörde ifrazı; 
(f) ile gösterilen kısmı (fl), (f2), (f3) ve (f4) olarak dörde 
ifrazının uygun olduğuna.

KONU

İlimiz Merkez İlçesi Zobran Köyü, tapuda 180 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın yola - parka terki ve ifrazı 
talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz üzerinde hazırlatılmış olan "Ticaret-Konut Alanı" faaliyetine yönelik 
parsel bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar planı, İl Genel Meclisimizin 
01.02.2022 tarih ve 45 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve ‘’(Ek 
fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 
belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu 
mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar 
planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan 
kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” hükmüne 
istinaden, söz konusu taşınmaz, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alan kapsamında olup ekli 
durum haritasında görüldüğü üzere; Yİ (Yol) yola terk, Pl, P2, P3 ve P4 harfi ile gösterilen (Park) parka terkinden 
sonra oluşan (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) alanlarından, (b) ile gösterilen kısmı (bl), (b2) ve (b3) olarak üçe ifrazı; (c) 
ile gösterilen kısmı (cl), (c2), (c3) ve (c4) olarak dörde ifrazı; (d) olarak gösterilen kısmı (dİ), (d2), (d3) ve (d4) 
olarak dörde ifrazı; (f) ile gösterilen kısmı (fl), (f2), (f3) ve (f4) olarak dörde ifrazı.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 24.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Merkez İlçesi Zobran Köyü, tapuda 180 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın yola - parka terki ve ifrazı 
Serap SALMAN adına vekaleten Muammer SALMAN’ın 23.03.2022 tarih ve 3225 sayılı dilekçesi ile talep edildiği 
ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu 
görülmüştür.

İlimiz Merkez İlçesi Zobran Köyü, tapuda 180 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın yola - parka terki ve ifrazı 
talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz üzerinde hazırlatılmış olan "Ticaret-Konut Alanı" faaliyetine yönelik 
parsel bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar- Planı ve 1/5000 Nazım İmar planı, İl Genel Meclisimizin 
01.02.2022 tarih ve 45 sayılı kararıyla onaylanmıştır./} 194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve 45 (Ek



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 24.03.2022 Karar Özeti: îlimiz Ovacık İlçesi Hatipoğlu Köyü, tapuda
128 ada, 25 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep

Karar No:78 edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı
kapsamında olmayıp bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları 
içerisinde, bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında 
kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. ve 27. 
maddeleri ile Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. 
maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, Köy Yerleşik 
Alan Civar Sınırı dikkate alınarak hazırlanan ekli durum 
haritasında görüldüğü üzere; (36), (37) ve (38) parseller 
olarak üçe ifrazının uygun olduğuna.

KONU

îlimiz Ovacık İlçesi Hatipoğlu Köyü, tapuda 128 ada, 25 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 
edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp bir kısmı Köy Yerleşik Alan 
Sınırları içerisinde, bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
16. ve 27. maddeleri ile Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, 
Köy Yerleşik Alan Civar Sınırı dikkate alınarak hazırlanan ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (36), 
(37) ve (38) parseller olarak üçe ifrazı.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik 
Makamından havaleli 24.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;

İlimiz Ovacık İlçesi Hatipoğlu Köyü, tapuda 128 ada, 25 parselde kayıtlı taşınmazın ifraz işleminin Milli 
Emlak Müdürlüğünün 04.03.2022 tarih ve 3094827 sayılı yazısı ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

îlimiz Ovacık îlçesi Hatipoğlu Köyü, tapuda 128 ada, 25 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep 
edilmektedir. Söz konusu taşınmaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp bir kısmı Köy Yerleşik Alan 
Sınırları içerisinde, bir kısmı Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında kalmakta olup, 3194 sayılı îmar Kanunu'nun 
16. ve 27. maddeleri ile Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazın, 
Köy Yerleşik Alan Civar Sınırı dikkate alınarak hazırlanan ekli durum haritasında görüldüğü üzere; (36), 
(37) ve (38) parseller olarak üçe ifrazının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, Î1 Özel İdaresi îmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi:3L03.2022 Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Yukarı Çiftlik Köyünde, Köyiçi 
Mevkiinde Tapuda; 136 Ada, 2 Parselde kayıtlı 159,19 m2 yüzölçümlü

Karar No:79 taşınmaz üzerine Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 07.03.2022 
tarihinde İdaremize talepte bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, 
parselin yüzölçümünün 159,19 m2 olduğu görülmüş olup, Plansız Alanlar 
İmar Yönetmeliğinin 5. Bölüm, 49. maddesi, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nın 2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesine istinaden, söz 
konusu alanların Çevre Düzeni Planı kapsamında kalması halinde plan 
kararlarına uygunluk sağlanması gerekmektedir." hükmü kapsamında; 
inşaat izni verilmesinin uygun olduğuna.

KONU
İlimiz Safranbolu İlçesi Yukarı Çiftlik Köyünde, Köyiçi Mevkiinde Tapuda; 136 Ada, 2 Parselde kayıtlı 159,19 

m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 18.03.2022 tarihinde İdaremize talepte 
bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 159,19 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, söz konusu 
alanların Çevre Düzeni Planı kapsamında kalması halinde plan kararlarına uygunluk sağlanması gerekmektedir." hükmü 
kapsamında; inşaat izni verilmesi.

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

havaleli 31.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Safranbolu İlçesi Yukarı Çiftlik Köyünde, Köyiçi Mevkiinde Tapuda; 136 Ada, 2 Parselde kayıtlı 159,19 

m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 18.03.2022 tarihinde İdaremize talepte 
bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 159,19 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, söz konusu 
alanların Çevre Düzeni Planı kapsamında kalması halinde plan kararlarına uygunluk sağlanması gerekmektedir." hükmü 
kapsamında; inşaat izni verilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Ö^çl İdaresi İmar ve Kçntsel İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile 
karar verildi
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 31.03.2022

Karar No:80

Karar Özeti: îlimiz Safranbolu îlçesi Aşağıdana Köyünde, Köyiçi 
Mevkiinde Tapuda; 104 Ada, 41 Parselde kayıtlı 91,82 m2 yüzölçümlü 
taşınmaz üzerine Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 18.03.2022 
tarihinde İdaremize talepte bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, 
parselin yüzölçümünün 91,82 m2 olduğu görülmüş olup, Plansız Alanlar 
İmar Yönetmeliğinin 5. Bölüm, 49. maddesi, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’nın 2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesine istinaden, söz 
konusu alanların Çevre Düzeni Planı kapsamında kalması halinde plan 
kararlarına uygunluk sağlanması gerekmektedir." hükmü kapsamında; 
inşaat izni verilmesinin uygun olduğuna.

KONU
İlimiz Safranbolu İlçesi Aşağıdana Köyünde, Köyiçi Mevkiinde Tapuda; 104 Ada, 41 Parselde kayıtlı 91,82 

m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 18.03.2022 tarihinde İdaremize talepte 
bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 91,82 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, söz konusu 
alanların Çevre Düzeni Planı kapsamında kalması halinde plan kararlarına uygunluk sağlanması gerekmektedir." hükmü 
kapsamında; inşaat izni verilmesi.

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

havaleli 31.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Safranbolu İlçesi Aşağıdana Köyünde, Köyiçi Mevkiinde Tapuda; 104 Ada, 41 Parselde kayıtlı 91,82 

m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Konut Amaçlı inşaat yapılması hakkında 18.03.2022 tarihinde İdaremize talepte
bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçümünün 91,82 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 îl Encümenince değerlendirilmek suretiyle yapı izni verilmesi, söz konusu 
alanların Çevre Düzeni Planı kapsamında kalması halinde plan kararlarına uygunluk sağlanması gerekmektedir." hükmü
kapsamında; inşaat izni verilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, îl Özel İdaresi İmar ve Ken/sel İçleştirme Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile
karar verildi.
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T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 31.03.2022 Karar Özeti: İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyü Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planı dahilinde "Gelişme Konut Alanı" kapsamında 

Karar No:81 kalan, tapuda 396 Ada, 42 ve 43 Parselde kayıtlı taşınmazların tevhit
ve yola terki talep edilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 
16. maddeleri ve 4’(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli 
ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen 
hükme istinaden, söz konusu taşınmaz parselasyon tatbiki mümkün 
olmayan meskun alanda olup parselasyon planı şartı aranmayacak 
taşınmazlar kapsamındadır. Ekli durum haritasında görüldüğü 
üzere; 42 ve 43 parseller önce (a) tevhit (birleştirme) edilip, sonrasında 

________________________________________ Yİ (Yol) yola terkinin uygun olduğuna.__________________________
KONU

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı dahilinde "Gelişme Konut Alanı" 
kapsamında kalan, tapuda 396 Ada, 42 ve 43 Parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve yola terki talep edilmektedir. 

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve ”(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi 
içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan 
meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde 
oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen 
şartlar aranmaz.” hükmüne istinaden, söz konusu taşınmaz parselasyon tatbiki mümkün olmayan meskun alanda olup 
parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamındadır. Ekli durum haritasında görüldüğü üzere; 42 ve 43 
parseller önce (a) tevhit (birleştirme) edilip, sonrasında Yİ (Yol) yola terki.

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

havaleli 31.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
îlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı dahilinde "Gelişme Konut Alanı" 

kapsamında kalan, tapuda 396 Ada, 42 ve 43 Parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve yola terki Ekrem, Fatma, Ömer 
YEĞİNER. ve Kemal BAŞ’ın vekili Sena YEĞİNER’in 04.03.2022 tarih ve 2435 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve 
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı dahilinde "Gelişme Konut Alanı" 
kapsamında kalan, tapuda 396 Ada, 42 ve 43 Parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve yola terki talep edilmektedir. 3194 
sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve ”(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu 
yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile 
koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar 
adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar 
aranmaz.” hükmüne istinaden, söz konusu taşınmaz parselasyon tatbiki mümkün olmayan meskun alanda olup 
parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında olup, ekli durum haritasında görüldüğü üzere; 42 ve 43 
parseller önce (a) tevhit (birleştirme) edilip, sonrasında Yİ (Yol) yola terkinin uygun olduğuna.

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



T.C
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ

Karar Tarihi: 31.03.2022

Karar No:82

Karar Özeti: îlimiz Safranbolu İlçesi Aşağıdana Köyü, tapuda 109 
ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki talep edilmekte olup, söz 
konusu taşınmaz üzerinde hazırlatılmış olan "Eko Turizm - 
Kırsal Turizm Tesis Alanı" faaliyetine yönelik parsel bazında yapılan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar planı, İl 
Genel Meclisimizin 05.01.2022 tarih ve 12 sayılı kararıyla onaylanmış, 
bu sebeple, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve 4,(Ek 
fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen hükme istinaden, söz 
konusu taşınmaz, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan 
meskun alan kapsamında olup ekli durum haritasında görüldüğü üzere;
Yİ (Yol) yola terkinin uygun olduğuna.__________________________

KONU
İlimiz Safranbolu İlçesi Aşağıdana Köyü, tapuda 109 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki talep 

edilmektedir. Söz konusu taşınmaz üzerinde hazırlatılmış olan "Eko Turizm - Kırsal Turizm Tesis Alanı" faaliyetine 
yönelik parsel bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar planı, İl Genel Meclisimizin 
05.01.2022 tarih ve 12 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Bu sebeple, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve 
4,(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 
belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine 
ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan 
alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu 
maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” hükmüne istinaden, söz konusu 
taşınmaz, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alan kapsamında olup ekli durum haritasında görüldüğü 
üzere; Yİ (Yol) yola terki.

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

havaleli 31.03.2022 tarihli yazısının incelenmesi neticesinde;
İlimiz Safranbolu İlçesi Aşağıdana Köyü, tapuda 109 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki Ünal 

ÖZTUYAK’ın 28.03.2022 tarih ve 3386 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz 
tarafından incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Safranbolu İlçesi Aşağıdana Köyü, tapuda 109 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki talep edilmekte 
olup, söz konusu taşınmaz üzerinde hazırlatılmış olan "Eko Turizm - Kırsal Turizm Tesis Alanı" faaliyetine yönelik 
parsel bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar planı, İl Genel Meclisimizin 
05.01.2022 tarih ve 12 sayılı kararıyla onaylanmış, bu sebeple, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve 
4,(Ek fıkra: 4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 
belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine 
ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan 
alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu 
maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” hükmüne istinaden, söz konusu 
taşınmaz, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alan kapsamında olup ekli durum haritasında görüldüğü 
üzere; Yl(Yol) yola terkinin uygun olduğuna.

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


