
Karar Tarihi: 1 3.0 L.2022

Karar No:01

T.C
KARAgÜr İr ÖzEL İ»a,npsİ

iı, rcxcüvıENi

Karar özeti: İl ıılilli Eğitim Müdiırlüğü ilgi (a) sayılı yazıları ile İlimiz
Safranbolu İlçesi, Zati Ağar İlkokulu bahçesinde bulunan ağaçların
kesimi ve budanması talebinde bulunmuştur. Safranbolu Orman İşlefune

Müdürlilğü Orman Kanununun 116. maddesi kapsamında onnan
sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin faydalanma
usul ve esaslanna göre değerlendirilerek mevcut ğaç|arda herhangi bir
tescil işleminin olmadığına dair ilgili kurumdan alınacak yazıile gerekli
iş güvenliği önlemleri de alınarak kesilmesinde ve budanmasında
sakınca olmadığı yöniinde 10.12.202l tarihli inceleme raporu
düzenlemiştir. Ba}ıse konu okul bahçesinde bulunan mevcut ğaçIafla
herhangi bir tescil işleminin olup olmadığı 22.12.202l tarih ve ll729
sayılı yazımLz ile Kültilr Varlıklarınr Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne bildirilmiş olup, alınan cevabi yazıIarında bahse konu

ğaçların müdiirliikleri envanterinde herhangi bir tescil kaydı
bulunmadığı ilgi (c) sayılı yazıları ile bildirilmiş olup, söz konusu
ağaçlann kesilmesine ve budanmaslna, çıkması muhtemel kerestelik
veya ekonomik değeri olan ağaçların kerestesinin Karabtik İl Özel
İdaresi Yatrnm Ve İnşaat Müdtirlüğiince ku]lanrlmasının uygun
oldu

KoNU
İı iııiııi Eğitim Müdiırlüğü ilgi (a) sayılı yazıları ile İlimiz Safranbolu İlçesi, Zaii Ağar İlkokulu

bahçesinde bulunan ağaçların kesimi ve budanması ta]ebinde bulunmuşfur. İ lırlilli Eğitim Müdilrlüğilnün
talebine istinaden idaremiz personellerince ma}ıallinde fotoğaflanarak yapılan inceleme neticesinde 15 (onbeş)

çam ağacının kesilebileceği yöntinde yapılan değerlendirme sonucunda Safranbolu Orman işletme müdtirlüğiine
konunun onnan kanununtın ilgili maddelerince değerlendirilip gerekli incelemenin yapılarak idaremize bilgi
verilmesi yöntinde yazı yazılmıştır. Safranbolu Orman İşletme Müdilrlüğü Orman Kanununun 116. maddesi

kapsamında onnan sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin faydalanma usul ve esaslanna göre

değerlendirilerek mevcut ağağraıda herhangi bir tescil işleminin olmadığına dair ilgili kurumdan alınacak yazı
ile gerekli iş güvenliği önlemleri de alınarak kesilmesinde ve budanmasında sakınca olmadığı yöntinde

l0.|2.202l tarihli inceleme raporu diizenlemiştir. Ba}ıse konu okul bahçesinde bulunan mevcut ağaçIada.
herhangi bir tescil işleminin olup olmadığı 22.12.202l tarih ve l|729 sayılı yazımuz ile Kiilttir Varlıklarıru
Koruma Bölge Kurulu Müdilrlüğilne bildirilmiş olup, alınan cevabi yazılarında ba}ıse konu ağaçlann
müdiirliikleri envanterinde herhangi bir tescil kaydı bulunmadığı ilgi (c) sayılı yazıIarı ile bildirilmiştir. Söz
konusu ağaçlann kesilmesine ve budanmasınaizinverilip verilmemesi, eğer izin verilecek ise çrkması muhtemel

kerestelik veya ekonomik değeri olan ağaçlann ne şekilde değerlendirileceği yöntinde görüşülilp karara

bağlanması.

KARAR
Yapılan miizakereler sonucunda; İI Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdiirltiğtlniln Valilik Makamından

havaleli 06.0I.2022 tarihli yazusı ve eklerinin incelenmesi neticesinde;

İı ıııiııi Eğitim Müdtırlüğü ilgi (a) sayılı yazı|arı i|e İlimiz Safranbolu İlçesi, Zati Ağat İlkokulu
balıçesinde bulunan ağaçlann kesimi ve budanması talebinde bulunmuştur. Safranbolu Orman İŞletme

Müdiirlüğü Orman Kanununun 116. maddesi kapsamrnda orman sayılmayan yerlerdeki ağaçve ağaççıklardan
sahiplerinin faydalanma usul ve esaslarrna göre değerlendirilerek mevcut ağaç|arda herhangi bir tescil iŞleminin

olmadıgına dair ilgili kurumdan alınacak yazı ile gerekli iş güvenliği önlemleri de alınarak kesilmesinde ve

budanmasında sakİnca olmadığı yöniinde 10.12.202l tarihli inceleme raporu diizenlemiŞtir. Bahse konu okul
bahçesinde bulıınan mevcut ağa{ıaıda herhangi bir tescil işleminin olup olmadığı22.|2.202l taflhve ll729
sayılr yazLmuz e Kiiltiir Varlıklannı Koruma Bölge
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yaziaflndabatıse konu ağaçların müdiirliikleri envanterinde herhangi bir tescil kaydı bulunmadığı ilgi (c) saYılı
yazı|an ile bildirilmiş olup, söz konusu ağaçların kesilrnesine ve budanmasına, çıkması.mütemel kerestelik

veya ekonomik değeİi olan ağaçlann kerestesinin Karabiik İ Özel İdaresi Yatırım Ve İhşaat Müdiirlüğıince
kullanılmaslrun uygun olduğuna.

Gereği için karar ömeği ve eklerinin, İ1 Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdiirlüğü ve Yatflm inşaat

Müdilrlüğiine tevdiine oybirliği ile karar verildi.

MustafaÜrNar
il Genel Meclis Üyesi

üy.
(İzinli)

Yıhd2 Ti Kİ
Emlak ve İstimI Müdürü

üy.

is Üyes

ismail kökcü
Genel Sekreter V

Sayfa 2 l 2

Müdürü
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KoNU

İlimizSafranbolu İlçesiYukarıdana Köyü, tapudall8 ada18 parselde kayıtlı taşınmazın yola ve
parkaterki talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz üzerinde hazırlatılmış olan Konut Alanı faaliyetine
yönelik parsel bazındayapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1i5000 Nazım İmar planı değişikliği, İ1

Genel Meclisimizin 07.11.202l tarih ve2l4 sayılı kararıyla onaylanmıştır.Bu sebeple,3194 Sayılı İmar
Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve "@k fıl«a:4l7l2019-7l81l8 md.) l0ll2l2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi
içindeki kamu yatırımlannda veya kamu miilkiyetine ait alanlard4 parselasyon planrnın tatbiki mtimkiin
olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyiik bir kısmı uygulama imar
planına uygun şekilde oluşan imar adalanrun geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fikralarında
yer alan htikiimlerde belirtilen şartlar aıanrnaz." htikmtine istinaden, söz konusu taşınmaz, büyük bir kısmı
uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalanrun geri kalan krsmr kapsamında olup, ekli durum
haritasında görüldüğü ijzere; A(Yol) yola terk ve B(Park) parka terki.

KARAR

Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdilrlüğüntln Valilik
Makamından havaleli 13.01.2022 tarihli yaz§rrun incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Yukandana Köyil, tapuda 118 ada 18 parselde kayıtlı taşınmazın yola ve parka
terk işlemi Asiye ÖZEN'in 04.01.2022 tarih ve 119 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme
MüdiirlüğümiD tarafindan incelenerek İl Encümenimize sunulmuş olduğu görülmüştiir.

İlimizSafranbolu İlçesiYukandana Köyü, tapudall8 ada18 parselde kayıtlı taşınmazın yola ve
parka terki talep edilmektedir. Söz konusu taşırmıaz tizerinde hazırlatılmış olan Konut Alanı faaliyetine
yönelik parsel bazındayapılan 1/1000 ölçekli Uygul a İmar Planı ve 1i5000 Nazım İmar planı değişikliği, İl
Genel Meclisimizin 07.11.202l tarih ve2l4 sayılı kararıyla onaylanmıştır.Bu sebeple, 3194 Sayılı İmar

Karar Tarihi: 13.01 .2022

Karar No3 02

Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Yukarıdana Köyü,
tapuda 1 18 ada 18 parselde kayıtlı taşınmaz:ın yola ve
parka terki talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz üzerinde
hazırlatılmış olan Konut Alanı faaliyetine yönelik parsel
bazında yapilan 1/1000 ölçekli Uygu|ama İmar Planı ve
1/5000 Nazım İmar planı değişikliği, İl Genel Meclisimizin
07 .I1,.202I tarih ve 2I4 saylh katanyla onaylanmlştır. Bu
sebeple, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve
"(Ek fikra: 4l7 120|9-7181/8 md.) |0ll2l2003 tarihli ve 5018
sayıh Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi
içindeki kamu yatlrlmlarında veya kamu mülkiyetine ait
alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümktln olmayan
meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan
a|an|arda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun
şekilde oluşan imar ada|annln geri kalan kısımlarında bu
maddenin birinci ve ikinci fikralarında yer alan hiikümlerde
belirtilen şartlar aranmaz." hükmiine istinaden, söz konusu
taşınmaz) büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun
şekilde oluşan imar ada|arlnln geri kalan kısmı kapsamında
olup ekli dıırum haritasmda görüldüğü izerc; A(Yol) yola
terk ve B(Park) parka terkinin uygun olduğuna.
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Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi
içindeki kamu yatırımlannda veya kamu miilkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mtimkiin
olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyiik bir kısmı uygulama imar
planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fikralannda
yer alan hiikiimlerde belirtilen şartlar aranrfLaz." hiikmiine istinaden, söz konusu taşrıımaz, büyük bir kısmı
uygulama imar planrna uygun şekilde oluşan imar adalannın geri kalan kısmr kapsamında olup, ekli durum
haritasında görilldüğü tizere; A(Yol) yola terk ve,B@ark) parka terkinin uygun olduğuna.

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

MuhitTin Mustafa ÜrNar
İl Genel Meclis Üyesi

üy.
(zinli)

Vali Vl
Başkan

ÇprN
ıölis Üyesi

i [iı roKcü
Gehel Sekreter V.

YıhağTi
Emlak ve İstiml er Müdürü

üy.
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Karar Tarihi: 13.0 L2022

Karar No: 03

Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Tokatlı Köyü I34 Ada 1

no'lu Parselde Şevki ALPER in izinsiz yapılan teras amaçlı
yaplsma 30.09.202I tarih ve 296 no'lu İl Encümeni Kararıyla
idari para cezası verilmiştir. İmar Kanununun 32. maddesi
gereğince yaplsını projeli hale getirmediğinden, 18. lI.202l tarih
ve 343 sayılı İl Encümenin kararıyla yapmın yıkılmasma karut
verilmiştir ve ilgilisine tebliğ edilmiş olup, Tokatlı Köyü
muhtarlığının vekili tarafından idaremize verilen 08. I2.202l
tarih ve 12608 sayılı dilekçe ile İdari Yargılama Usul Kanununun
11. maddesi gereğince yıkımın geri alınması, başwrunun
sonucunda oluşacak karura kadar yıkım kararınln infazınln
durdurulmaslnln uvgun oldu

KoNU
İlimiz Safranbolu İlçesi Tokatlı Köyü l34 Ada 1 no'lu Parselde Şevki ALPER in izinsiz yapılan teras

amaçlı yap§ma 30.09.202l tarih ve 296 no'Iu İl Enctlmeni Kararıyla idari paıa cezası verilmiştir. İmar
Kanununun 32. maddesi gereğince yaplsıru projeli hale getirmediğinden, 18.11.202l tarih ve 343 sayılı İl
Enctimenin karanyla yapırun yıkılmasına karar verilmiştir ve ilgilisine tebliğ edilmiştir. Tokatlı Köyu
muhtarlığının vekili tarafindan idaremize verilen 08.12.202l tarih ve 12608 sayrlr dilekçe ile İOari Yargılama
Usul Kanununun 11. maddesi gereğince yılomın geri alınması, başvurunun sonucunda oluşacak karara kadar
yıkım kararınrn infazının durdurulması.

KARAR
Yapılan miizakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdtirlüğünün Valilik

Makamından havaleli 13.01.2022 tarihli yaz smm incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Tokatlı Köyu l34 Ada l no'lu Parselde Şevki ALPER in izinsiz yapılan teras
amaçlı yaplsma 30.09.202l tarih v 296 ıo'|ı İl Enctlmeni Karanyla idari para cezası verilmiştir. İmar
Kanununun 32. maddesi gereğince yaprsmı projeli hale getirmediğinden, 18.11.202l tarih ve 343 sayılı İl
Enctimenin kararıyla yaplrun yılolmasına karar verilmiştir ve ilgilisine tebliğ edilmiş olup, Tokath Köyü
muhtarlığının vekili tarafindan idnemize verilen 08.|2.202l tarih ve 12608 sayılı dilekçe ile İdari Yargılama
Usul Kanununun 11. maddesi gereğince yıkrmın geri alınmasr, başvurunun sonucunda oluşacak karara kadar
yrkım kararının infazının durdurulmaslnın uygun olduğuna.

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

v ı,
Muhittin

Vali V.
Başkan

MustafaürNar
İl Genel Meclis Üyesi

üy.
(İzinli)

İ
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uouru Tarı
KöKcü Yılma İn

Emlak ve İstidA]
üy.
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: İlimiz Safranbolu İlçesi Aşağıçiftlik Köyü, tapuda 103 ada, 16

parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz
herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırlan
içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve
Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince, söz konusu
taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü iizere; (a), O), (c), (d) ve
(e) parseller olarak 5'e ifrazının uygun olduğuna

Karar Tarihi: 13.01 .2022

Karar Nofl4

MustafaÜrNar
İl Genel Meclis Üyesi

üy.
(İzinli)

KoNU

İlimiz Safranbolu İlçesi Aşağıçiftlik Köyü, tapuda 103 ada, 16 parselde kayıtlı taşrnmazın ifuazı ta|e,p

edilmektedir. Söz konusu taşırırrıaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları
içerisinde kalmaktadır. 3|94 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alarılıar Yönetrıeliği'nin 44-45.
maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü iızerq (a), O), (c), (d) ve
(e) parseller olarak 5'e ifrazı.

KARAR

Yapılan miizakereler sonucunda; İ Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdiirlüğüniin Valilik
Makamından havaleli 13.0I.2022 tarihli yaz§mm incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Aşağıçiftlik Köyü, tapuda 103 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi Rabia
TURHAN'ın 04.01.2022 tarih ve 118 sayılı dilekçesi ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğümtiz tarafindan incelenerek İl Encilmenimize sunulmuş olduğu görülmüştür.

İlimiz Safranbolu İlçesi Aşağıçiftlik Köyil, tapuda l03 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı talep
edilınektedir. Söz konusu taşıwrıaz herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırlan
içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alarılıat Yönefneliği'nin 44-45.
maddeleri gereğince; söz konusu taşrnmazın, ekli durum haritasında görüldügü iızere; (a), (b), (c), (d) ve
(e) parseller olarak 5'e ifrazının uygun olduğuna.

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

ı

Muhittin REL
Vali V.
Başkan

İ
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Genel sekreter

üy.
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Emlak ve İstimlö
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Karar Tarihi: 13.01 .2022

Karar No:05

karar ozetiz Merkez llçesi Bulak Köyü Koruma
Amaçlı UyguLama İmar Planı dahilinde "Meskun Konut
Alanı" kapsamında kalan, tapuda 360 Ada, |9 ve 63
Parselde kayıtlı taşınmazlıarınln tevhit işlemi talep
edilmekte olup, 3|94 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16.
maddeleri gereğince, söz konusu taşınmaz|ann, ekli
durum haritasında görüldüğü üzere (A) olarak tevhidinin

Muhittin
Vali V.
Başkan

KoNU
İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyu Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planr dahilinde "Meskun Konut

Alanı" kapsamında kalan, tapuda 360 Ada, 19 ve 63 Parselde kayıth taşınmazlanrun tevhit işlemi talep
edilmektedır. 3|94 Sayıh İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazlann, ekli
durum haıitasında göriildüğü iizere (A) olarak tevhidi.

KARAR
Yapılan miizakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdtirlüğtiniın Valilik

Makamından havaleli 13.01.2022 tarihli yazlsmm incelenmesi neticesinde;
İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyü, tapuda 360 ada 19 ve 63 parselde kayıtlı taşınmazın tevhit işlemi

78031197 Nolu Karabiik Lisanslı Harita Kadastro Miihendislik Btirosunun 04.01.2022 tarih ve 01 sayılı yazısı ile
talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdilrlüğilmilz tarafindan incelenerek İl Encilmenimize sunulmuş
olduğu görülmüştiir.

İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyu Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı dalıilinde "Meskun Konut
Alanl" kapsamında kaları, tapuda 360 Ada, 19 ve 63 Parselde kayıtlı taşrnmazlannrn tevhit işlemi talep
edilmekte olup, 3194 Sayh İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri gereğince, söz konusu taşınmazlann, ekli
durum haritasında görilldüğü iizere (A) olarak tevhidinin uygun olduğuna.

Gereği için karar ömeği ve eklerinin, İ1 Özel İdaıesi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdilrlüğtıne tevdiine
oybirliği ile karar verildi.

Mustafa ÜrNar
İl Genel Meclis Üyesi

üy"
(İzinli)

Yıhağ Ti
Emlak ve İsti

l f oo l ıo a.

lvluCturu etler Müdürü

Hs Üyesi

ısmail kökc
Genel Sekret

üy. üy.
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Karar Tarihi: 13.01 .2022

\

Karar No:06

Karar Ozeti: Ilimiz Safranbolu Ilçesi Yazıköy Köyü, tapuda
216 ada 18 ve 26 patselde kayıtlı taşınmaz|atın tevhit ve ifuazı
talep edilmektedir. Söz konusu parseller herhangi bir plan
kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde
kalmakta olup, 3|94 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve
Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45. maddeleri gereğince;
söz konusu taşınmazın, ekli durum haritasında görüldüğü
izerc; (A) olarak tevhidi sonrasında (B), (C) ve (D) parseller
olarak 3'e ifr az|nın uygun olduğuna

KoNU

İlimiz Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, tapuda 216 ada 18 ve 26 parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve ifrazı
talep edilınektedir. Söz konusu parseller herhangi bir plan kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırları
içerisinde kalmaktadır.3194 sayıh İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 44-45.
maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazrn, ekli durum haritasında görüldüğü iızere; (A) olarak tevhidi sonrasında
(B), (C) ve (D) parseller olarak 3'e iftazı.

KARAR

Yapılan mi.izakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdiirlüğilniln Valilik
Makamından havaleli 13.01.2022 tarihli yazrsmm incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, tapuda 2|6 ada 18 ve 26 parselde kayıtlı taşınmazın tevhit ve ifuaz
işlemi Saime ve Erol YI-MAZ'ır07.0|.2022tarihve 416 sayılı dilekçe ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel
İyileştirme Müdiirlüğümiiz tarafindan incelenerek İl Encilmenimize sunulmuş olduğu görülmüştiir.

İlimiz Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyü, tapuda 216 ada 18 ve 26 parselde kayıtlı taşınmazların tevhit ve ifuazı
talep edilrnektedir. Söz konusu parseller herhangi bir plan kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırlan
içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi ve Plansız Alanlat Yönetrneliği'nin 44-45.
maddeleri gereğince, söz konusu taşrnmazın, ekli durum haritasında görtlldügü inerc; (A) olarak tevhidi sonrasında
(B), (C) ve (D) parseller olarak 3'e ifrazının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdiirlüğilne tevdiine
oybirliği ile karar verildi.
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Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Ağaçkese Köyü,
|22 ada,23 parsel üzerindeki yapmm, mal ve can
güvenliği açlsmdan tehlike atz ettiği İl İdare Kurulu
tarafindan gönderilen Jandarma tespit tutanaklarıyla
bildirilmiştir. 3|94 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi
gereğince, konuya ilişkin 25.0|.2019 tarihli ve 8l3
sayılı tebligat yazısı, ilgililerine gönderilmiştir. Geçen
süre zaffında ilgilileri tarafindan tehlikeyi ortadan
kaldıracak herhangi bir işlem yapılmamlş olup, bahse
konu I22 ada,23 patsel üzerinde bulunan ve tehlike atz
eden metruk binanın yıkılmaslnln uygun olduğ

Karar Tarihi: 13.0 1 .2022

Karar No:07

T.C
KARABÜr İı Öznı, İuannsİ

iı, rcxcüvıENi

Kontu

İlimiz Safranbolu İlçesi Ağaçkese Köyii, l22 adu23 parsel tizerindeki yapmm, mal ve can güvenliği
açısrndan tehlike arz ettıği İl İdare Kurulu tarafindan gönderilen Jandarma tespit tutanaklarıyla bildirilmiştir.
3194 sayıh İmar Kanununun 39. maddesinde; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike aruettiği valilikçe
tespit edilen metrıık yapılar ile bir kısmı veya tamamınrn yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya
valilik taıafindan tespit edilen yapılann sahiplerinin adrese dayalı ntifus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike
derece§ine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç giin içinde tebligat yapılır. Yapı satıibine bu şekilde
tebligat yapılamaması hölinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 giln siire ile ilan edilir ve
tebligat varakasr tebliğ yerine kaim olmak iızerc tehlikeli yaplya asrlrr ve keyfıyet muhtarla birlikte bir zabıt|a
tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da aynca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı
veya ilanı müteakip 30 giinü geçmemek tizere ilgili idarece belirlenen stire içinde yapı sahibi tarafindan tehlikeli
durumun ortadan kaldınlmaması hölinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri beleüye veya valilikçe yapılır
ve masrafi % 20 fazlası ile yapı sa}ıibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye
veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civannrn boşaltılmasını icap ettiriyorsa
mahkeme karanna liizum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.' hükmü gereğince; konuya
ilişkin 25.0|.2019 tarihli ve 813 sayılı tebligat yazlsl, ilgililerine gönderilmiştir. Geçen stire zarfında ilgilileri
tarafindan tehlikeyi ortadan kaldıracak herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bahse konı l22 ada,23 parsel
üzerinde bulunan ve telılike arz edenmetruk binanın ykılması.

KARAR

yapılan miizakereler sonucunda; İ1 zel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdtirlüğüntin Valilik
Makamından havaleli 13.01.2022 tarihli yanflve eklerinin incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Ağaçkese Köyü, |22 adar23 parsel iDerindeki yapmln, mal ve can giivenliği
açısından tehlike arz ettiği İl İdare Kurulu tarafindan gönderilen Jandarma tespit futanaklarıyla bildirilıniştir.
3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arzettiği valilikçe
tespit edilen metruk yapılar ile bir krsmı veya tamamırun yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya
valilik tarafindan tespit edilen yapılaıın satıiplerinin adrese dayalı niifus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike
derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gtin içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde
tebligat yapılamaması hölinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün stire ile ilan edilir ve
tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak tizere tehlikeli yaprya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bt zabıtlıa

tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı
veya ilanı müteakip 30 giinü geçmemek iizere ilgili idarece belirlenen siire içinde yapı sahibi tarafindan tehlikeli
durumun ortadan kaldınlmaması h6linde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır
ve masrafi % 20 fazlası ile yapı salıibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunrrrsa masraf belediye



ma}ıkeme kararına liizum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal ta}ıliye ettirilir." hükmü gereğince, konuya
ilişkin 25.01.2019 taıihli ve 813 sayılr tebligat yazlsı, ilgililerine gönderilmiştir. Geçen siire zarfinda ilgilileri
tarafından tehlikeyi ortadan kaldıracak herhangi bir işlerıl yapılmamış olup, bahse konu 122 ad123 parsel
tizerinde bulunan ve tehlike atz edenmetruk binarun yıkılmasının uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Miidiırlüğü ile Yol ve
Ulaşrm Hizmetleri Müdtlrlüğtlne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
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Karar Ozeti: Miilkiyeti Orman Genel Müdürltiğüne
(Safranbolu Orman İşletme Müdtirlilğü) ait Karabiik İli
Safranbolu İlçesi İııcekaya Köyü, Su Keıneri
mevkiinde bulunan 29 yıl kullanım irni idare:mize ait B Tipi
Mesire alanı içinde yer alan Kafeterya-Kır Lokantasl (kristal
cam seyir terası ve alanı hariç) tesisi işletme hakkınln 1 yil
stireyle, Orman Genel Müdürlüğti (Safranbolu Oıman İşletme
Müdtirlüğü) ile idare:m:iz araslnda :imzalanan 11. |2.2013 tarihli
İncekaya Orman İçi B Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği Kira
Sözleşmesi ,2866 sayılı Devlet İlıale Kanunu hiikümleri
ile 5302 sayılı İ1 Özel İdaresi Kanununun 26'ncı maddesinin (g)
bencli hiikınü uyarınca kiraya verilmesinin uygun oldu

Karar Tarihi: 20.01 .2022

Karar No: 08

Kol\[U
Mtllkiyeti Orman Genel Mtidiirlüğtlne (Safranbolu Orman İşletme Müdtirlüğü) ait Karabtlk İli,

Safranbolu İlçesi İncekaya Köyü, Su Kemeri mevkiinde bulunankira sözleşmesi ile 02.01.20|4 taıihinden
itibaren 29 yıI kullanım izni verilen B Tipi Mesire alanı içinde yer alan Kafeterya-Kır Lokantası (l«istal
cam seyir terası ve alanı hariç) tesisinin işletrne hakkının 1 yıl süreyle kira verilmesi planlanmıştır. Buna göre,
Karabiik İli SatanUolu İlçesi İncekaya Köyii, Su Kemeri mevkiinde bulunan 29 yı|kullarum iwıiidarcmize
ait B Tipi Mesire ala:rı içinde yer alan Kafeterya-Kır Lokantası (kristal cam seyir terasr ve alanı hariç) tesisi
işletme hakkının l yıl siireyle, Orman Genel Müdiirlüğü (Safranbolu Orman İşletrıe Müdtirlüğü) ile idaremiz
arasında imzalanan l|.L2.20|3 tarihli İncekaya Orman İçi B Tipi Mesire Yeri İşletrıeciliği Kira
Sözleşmesi,2866 sayılı Devlet İhale Kanunu hfütimleri ile 5302 sayılı İ1 Özel İdaresi Kanununun
2f'ncımaddesinin (g) bendi hükmü uyannca kiraya verilmesi.

KARAR
Yapılan miizakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdiiılüğüniln Va]ilik makamrndan

havaleli 18.01.20212taihve 12792 sayılı yazlsınrn incelenmesi neticesinde;
Mülkiyeti Orman Genel Müdtlrlüğüne (Safranbolu Orman İşletne Müdilrtüğü) ait Karabtlk İli,

Safranbolu İlçesi İncekaya KöyU, Su Kemeri mevkiinde bulunankira sözleşmesi ile 02.01.2014 tarihinden
itibaren 29 yıl, kullanım izni verilen B Tipi Mesire alanı içinde yer alan Kafeterya-Kır Lokantası (kristat
cam seyir terasr ve alanr hariç) tesisinin işletne haki<ının 1 yıl stireyle kira verilmesi planlanmış olup, Karabtik
İli SatanUolu İlçesi İncekaya Köyü, Su Kemeri mevkiinde bulunan 29 yılkullanrm izni idaremize aitB Tipi
Mesire alanı içinde yer alan Kafeterya-Krr Lokantası (kristat cam seyir terası ve alanı hariç) tesisi işletme
hakkının 1 yıl süreyle, Orman Genel Müdtlrlilğü (Safranbolu Orman İşletme Müdiirlüğü) ile idaremiz arasında
imzalanan |I.12.20l3 taıihli İncekaya Orman İçi B Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği Kira Sözleşmesi,2866 sayılı
Devlet İhale Kanunu hfütimleri ile 5302 sayılı İ Özel İdaresi Kanununun 21'ncımaddesinin (g) bendi hükmü
uyaı:lnca kiraya verilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi
Müdürlüğiine tevdiine oybirliği ile katat verildi.
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Karar Özeti: İ1 Özel İdare 2022 Mali Yılı Bütçesinin 44.73.34.00.00-
01.1.2.000-5-7.1.5.03 " Köylere " harcama kaleminden, İlimiz Merkez
İlçesi Sipahiler Köyiintin yardım talepleri ihtiyaç dilekçesinde belirtilen
işlerin yaplml için,2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve
İl Genel Meclisinin 05.12.2005 gtin ve l18 sayılı kararı ile ytirtirlüğe
giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" htikiimlerine göre 4.500,00 TL
ardım vaDllmasmln u

Karar Tarihi: 20.0 |.2022

Karar No: 09

KoNU
İ1 Özel İdarc 2022 Mali Ylh Bütçesinin 44.78.34.00.00-01.1.2.000-5-7.1.5.0İ " Koylere " harcama

kaleminden, İliınız Merkez İlçesi Sipahiler Ktly,iİırŞ, yardım talepleri ihtiyaç dilekçesinde belirtilen işlerin
yaplmı için, 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İ1 Genel Meclisiniı 05.12.2005 giln ve 118
sayılı kararı ile ytlriirlüğe giren "Köylere Yaıdım Yönetrıeliği" htlktimlerine göre yardım yapılması.

KARAR
İ1 Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdiirlüğilntin Vatilik Makamından havaleli 20.01.2022 tarihli yazrsrrun

İl Enctlmenince incelenmesi neticesinde; İdaremiz2022 Mati Yllı Bütçesinin 44.78.00.62.05-01.1.1.01.00.000-
5-07.01 "Köylere" harcama kaleminden;

SAFRANBOLU E I
S.N. rÖyADI YARDIMINKONUSU YARDIM

ıuİrrARI
1 Sipahiler Köyü Gölveren mahallesine içme suyu boru alımı için 4.500,00 TL

ToPLAM 4.500,00 TL

İ1 Özel idarc 2022 Mali Ylh Bütçesinin 44.18.34.00.00-01.1.2.000-5-7.1.5.03 " Köylere " harcama
kaleminden, İIimiz Merkez İlçesi Sipa}ıiler Köyilniln yarüm talepleri ihtiyaç dilekçesinde belirtilen işlerin
yaplmı için,2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İ1 Genel Meclisinin 05.|2.2005 giin ve l18
sayılı kararı ile ytirtirlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği" hükümlerine göre 4.500,00 TL yardım
yapılmasının uygun olduğuna.

Yapılan yardrmın yerinde ve ıımacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Mali Hizmetler
Müdtirlüğü ile Su ve Kanal Hizmetler Müdilrlüğiince kontrol edilerek, amaclna uygun olarak kullanımının
sağlanmasına.

Gereği için kaıar ömeği ve eklerinin, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdiirlüffune ve Yatırım İnşaat

Müdtlrlüğiine tevdiine oybirliği ile karar verildi.

Me lJN
Genel Sekreter

Başkan

TN
s Üyesi

İ

üy. ı

Yılm İ
Emlak ve İstimta

l ıı

uCıuru

IÇ -aa

eclİs Uyes

üy.



T.C
KARAnür iı öznı, iuı,.npsi

ir, nxcüıvıu,xi

Karar Özeti: İl Encümenince 09.12.202l tarih ve 368 sayılı Kararıyla;
ilimiz Eflani İlçesi Emirler Köyünde yerleşik alan sınırları
içinde 119 Ada 1 Parselde 47896922726 kimlik numaralr Avni
BİLGİÇ'in izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle
bildirilrniştir. İdaremizteknik elemanlantarafindan yerindeyapılan
incelemede, Köy yerleşik alan sınırlan içinde kalan taşınmaz
iizerinde ZZO ıı:f izinsiz yapı tespit edilerek 03.11.2021l tarihinde Yapı
Tatil Zaptı Tutanağı diizenlenmiş, söz konusu yapı izinsiz o|arak
yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanununıxı 42. maddesi gereğince
kaçak inşaatı yapan kişiye 17.524,72 (On yedi bin beş yiiz yirmi dört lira
yetrıiş iki kuruş)idari para cezasl uygulanmış, ancak parsel bilgileri
sehven l19 Ada 1 Parsel olarak yazılmış olup, Eflani İlçesi Emirler
I(övü l29 Ada 1 parsel olarak değiştirilmesinin u olduğuna.

Karar Tarihi: 20.0 L.2022

Karar No:10

KoI\U

İıımiz Eflani İlçesi Emirler Köyiınde 47896922t26 kimlik numaralı evni gİrCİÇ'e 09.12.2021 tarih ve
368 numaralı Enctimen Karanylaidari para cezası verilmiştit.09.|2.202lt2ih 1ll33 sayıIıyazımız ve
09.12.202ltarih ve 368 sayılı Enciimen Karannda parsel bilgileri sehven 119 Ada 1 Parsel olarak
yazılmıştır. Sehven 119 Ada l parsele ilişkin alınan Enciimen kararırun, Eflani İlçesi Emirler Köyu l29 Ada I

Parsel iizerinde bulunan kaçak yaplyailişkin olarak yeniden alınması.
KARAR

Yapılan mtizakereler sonucunda; İ1 Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğiinün Valilik
Makamından havaleli 20.0|.2022 tarihli yaas1 ve eklerinin incelenmesi neticesinde;

İl Enciımenince 09.12.202l taihve 368 sayılı Kararıyla; İIimizEflani İlçesi Emirler Köyiinde yerleşik
alan sınırları içinde 119 Ada 1 Parselde 47896922726 kimlik numaralı Avni BİLGİÇ 'i, izinsiz olarak inşaat
yaptı$ şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafindan yerinde yapılan incelemede,

k6v v"İl.şİt ul* ,rnıİl*, içinde kalan taşrnmaz tizerinde 220 m2 izinsiz yapı tespit edilerek 03.|1.2021
tarihinde Yapı Tatil ZaptıTıtanağı dtizenlenmiş, söz konusu yapı izinsiz otaruk yapıldığından dolayı 3194

sayrlr İmar Kanununun 42. maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 17.524,72 (On yedi bin beş yilz yırmi
dört lira yetmiş iki kuruş)idari para cezasl uygulanmış, ancak parsel bilgileri sehven 1l9 Ada l Parsel olaıak
yazılmış olup, Eflani İlçesi Emirler Köyu |29 Ada 1 Parsel olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna.

Gereği için karat örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi İyileştirme Müdürlüğü, Mali
Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karut verildi.
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Karar Özeti: İlimiz Eflani İlçesi Alpagut Köyünde, köy
yerleşik alanı içerisinde Hıdırlı Mevkiinde tapuda 110 Ada, 20
Parselde kayıtlı 218.66 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine
Selahattin ÖZTÜRK tarafından inşaat yapmak için 10.0 1.2022
tarihinde İdaremize talepte bulıınulmuş olup, yapılan inceleme
neticesinde, parselin yüzölçümüntin 2l8.66 m2 olduğu
görülmüştür. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Bölüm,
49. Maddesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 200814 tarihli
genelgesinin 5. maddesi de "Plansız Alanlar İmar
Yönetmeliğinin 45. maddesinde, köy ve mezta|arln yerleşik
a|anlarında ve civarında yapılacak ifuaz işlemleri ile
oluşturulacak büyüklükleri belirlenmiştir. Ancak, eskiden
oluşmuş ve herhangi bir ifuaz işlemine tabi olmamış parseller
ile anılan Yönetmelikte değişiklik yapan 02.09.|999 tarih ve
23804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yurürlüğe giren
Yönetmelik öncesinde yürürlükte bulunan 43. madde
hükilmlerine uygun olarak oluşturulmuş ve yönetmeliğin 49.
maddesi hükümlerinin uygulanmaslna imkan bulunmayan, köy
yerleşik alanı içindeki 300 fi?'den küçük parsellerde, parselin

şekli ve konumu gibi özelliklerde dikkate alınmak ve üzerinde
yapl yapmaya müsait olup olmadığı İl Enctimenince
değerlendirilmek suretiyle yapı izni verilmesi uygun
görülmektedir. Söz konusu alanların Çevre Düzeni Planı
kapsamında kalması halinde plan kararlarlna uygunluk
sağlanmasl gerekmektedir." hiikmü kapsamında inşaat izni
verilmesinin uygun olduğulıa.

Karar T ar ihiz27.0 1 .2022

Karar No:ll

T.C
KARABÜr İr Özg,l İuaRESİ

iı_, rcxcüvıENi

KoNU

İlimiz Eflani İlçesi Alpagut Köyiinde, köy yerleşik alanı içerisinde Hıdırlı Mevkiinde tapuda 110 Ada, 20
Parselde kayıtlı 218.66 m2 ytizölçiimlü taşınmaz tizerine Selahattin ÖZrÜnr tarafından inşaat yapmak için
|0.01.2022 tarihinde İdaremize talepte bulunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde, parselin yüzölçtimtintin
218.66 m2 olduğu görülmüştiir. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Bölüm, 49. maddesi "Parsel
büyiikliikleri halftındaki hiikiimlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikçe yapl ve ilave yapı
yaprlmasına izin verilemez." htihntinü kapsamaktadır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 200814 taıihli
genelgesinin 5. maddesi de "Plansrz Alanlar İmar Yönetrrıeliğinin 45. maddesinde, köy ve mezralann yerleşik
alanlarında ve civannda yapılacak ifraz işlemleri ile oluşturulacak büyüklükleri belirlenmiştir. Ancak, eskiden
oluşmuş ve herhangi bir ifuaz işlemine tabi olmamış parseller ile anılan Yönefrıelikte değişiklik yapan
02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yilriirltğe giren Yönetmelik öncesinde
yiirtirliikte bulunan 43. madde hiikiimlerine uygun olarak oluşturulmuş ve yönetrıeliğLrL 49. maddesi
Ltıttı-l..ioin uygulanmasına imkan bulunmayan, kOy yerleşik alanı içindeki 300 m2'den küçtik parsellerde,
parselin şekli ve konumu gibi özelliklerde dikftate alınmak ve iizerinde yap1 yapmaya müsait olup olmadığı İ1

Enctimenince değerlendirilmek suretiyle yapı izni verilmesi uygun görtilmektedir. Söz konusu alan]ann Çewe
Dtizeni Planı kapsamında kalması halinde plan kararlaf,ma uygunluk sağlanmasr gerehnektedir." hükmü
kapsamında inşaat izni verilmesi.



KARAR

Yapılan miizakereler sonucunda; İ1 Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüntın Valilik
Makamından havaleli 27 .01.2022 tarihli yazısuun incelenmesi neticesinde;

İllmiz Eflani İlçesi Alpagut Köyiinde, köy yerleşik alanı içerisinde Hıdırlı Mevkiinde tapuda 1l0 Ada 20
Parselde kayıtlı 218.66 m' yiizölçiimlü taşınmaz iizerine Sela}ıattin ÖZrÜnr tarafindan inşaat yapmak için
10.01.2022 tarihinde İdaremize talepte bulunulmuş olpp, yapılan inceleme neticesinde, parselİn ytıztıİçtımtıntın
218.66 m2 olduğu göriilmüştiir. Plansız Alanlar İmar Yönefiııeliğinin 5. Bölüm, 49. maddesf "Parsel
büYtlkltikleri hakkındaki hiiktimlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikçe yap1 ve ilave yapı
YaPılmasıııa izin verilemez." htikmiinü kapsamaktadır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 200814 tarihli
genelgesinin 5. maddesi de "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 45. maddesinde, köy ve mezıalarınyerleşik
alanlarında ve civannda yapılacak ifraz işlemleri ile oluşturulacak büyüklükleri belirlenmiştir. Ancak, eskiden
oluşmuş ve herhangi bır ifraz işlemine tabi olmamış parseller ile anılan Yönetmelikte değişiklik yapan
02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ytlrilrliğe giren Yöneünelik öncesinde
yilrilrltlkte bulunan 43. madde hfütimlerine uygulı olarak oluşturulmuş ve yönetmeliğin 49. maddesi
htiktimlerinin uygulanmasrna imkan bulunmayan, köy yerleşik alanı içindeki 300 m"den kiıçtik parsellerde,
parselin şekli ve konumu gibi özelliklerde diki<ate alınmak ve tizerinde yapl yapmaya müsait olup olmadığı İl
Enctimenince değerlendirilmek suretiyle yapı iztıi verilmesi uygun göriilmektedir. Söz konusu alanlann Çewe
Dtizeni Planı kapsamında kalması halinde plan kararlanna uygunluk sağlanması gerekmektedif." hükmü
kapsamında inşaat izrıi verilmesinin uygun olduğuna.

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

Vali
Başkan

İl Genel Meclis Üyesi
üy.

Dursun GÜ AĞ
Tarımsal Hizmetlbr Müdür V.

üy.

eclis Üyesi

MehmelUZUN
Genel Sekreter

üy.



T.C
I(ARAnür iı, özEL i»a..nrcsi

iı,nucuMnNi

Koı[U

İimiz Eflani İlçesi Bakırcılar Köyiinde yerleşik alan sınrrlan dışında 10l Ada 70 Parselde 3;1,364473742
kimlik numaıa]ı Cafer ANTAL'ın izinsiz olarak inşaat yapbğı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz
teknik elemanlarr tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan srnırları dışında kalan taşııımaz
iizerinde Zla ııf izinsiz yapıİespit edilerek 08.12.202l t*ilri"al Yapı Tatil ZapE Tutanağı diizenlenmiştir.
Söz konusu yapıiz,ınsizolarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince kaçak
inşaatı yapan kişiye 49.391,37 (Kırk dokuz binüç ytiz doksanbir liraotuz yedikuruş)idari para cezas[un
uygulanmasl ve aynca "(Ek:25/3l2020-7226l39 Md.) Bu fıkra uyannca idari para cezasl verilmesini gerektiren
aykınlığa konu alan ile bu alanın bulunduğu af,sa veya arazinın emlak vergisine esas asgari metekare birim
değerinin çafplml ile bulunan bedel Kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre verilen para cezalanııa
ayflca ilave edilir. Bu fıl«aya göre verilen idari para cezasmln ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde
aykırılığın giderilmesi ve yapffiunm mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyannca ilave edilen
para cezası tahsil edilmez." Htlkmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzııata uygun hale getirilmesi
için3194 sayılı İmar Kanununun 32.Maddesi gereği en çok l(bir) ay siire verilmesine,-aksi halde 3. Sınıf A
Grubu yapı sınıfi kaçak yapı için ilave 408,24 TL (Dört ytiz sekiz lira yirmi dört kuruş) idari para cezasI

olan caferuygulanması ve izinsiz uygulamanrn idarem taıafindan yıkılıp masraflanrun yapı sa}ıibi

J

Karar Tarihi: 27 .01.2022|

Karar No:,j2

Karar Özeti: İlimizBflani İlçesi Bakırcılar Köyünde yerleşik
alan smlrları dışında 101 Ada 70 Parselde 31364473742 kimlik
numaralı Cafer ANTAL'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet
dilekçesiyle bildirilmiştir. İdarcmiz teknik elemanları tarafindan
yerinde yapilan incelemede, Köy yerleşik alan smlrlarl dışında
kalan taşırıırıaz üzerinde 216 m' izinsiz yapl tespit edilerek
08.12.202I tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağl düzenlenmiş
olup, sgz konusu yapı izinsiz olarak yaplldığından dolayı 3194
saylh İmar Kanununun 42. maddesi gereğince kaçak inşaatı
yapan kişiye 49.39I,37 ( Kırk dokuz bin üç fiz doksan bir
lira otuz yedi kuruş)idari paru cezaslnln uyguluınmasl ve ayrrca
"(Ek:2 51312020-7226139 Md.) Bu fikra uyannca idari paru cezası
verilmesini gerektiren aykırılığa konu a|an ile bu alanın
bulunduğu arsa veya aruzinin emlak vergisine esas asgari
metrekare birim değerinin çarplmı ile bulunan bedel kadar idari
paru cezafl yukarldakİ bentlere göre verİlen para cezalıatlna
ayflca ilave edilir. Bu fılrıaya göre verilen idari paru cezasınln
ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi
ve yapımınln mevzuata uygun hale getİrİlmesİ halİnde bu bent
uyarmca İlave edİlen paru cezafl talısİl edilmez." Hükmü gereği
ruhsat alınmaksızın yapılan yap|mevzu atauygun hale getirilmesi
için 3194 saylh İmar Kanunrrnun 32. Maddesi gereği en çok
l(bir) ay süre verilmesiflo, aksi halde 3. Sınıf A Grubu yapl smlfı
kaçak yapl için ilave 408,24 TL (Dört yiz sekiz lira yirmi
dört kuruş) idaripara cezasl uygulanmasl ve izinsizuygulamanın
idaremiz tarafından yıkılıp masraflarının yapı sahibi olan Cafer
ANTAL'dan tahsil edilmesinin uygun olduğuna.

ANTAL'dan tahsil edilmesi.

L.ry



ETIN
üyesi

KARAR

Yapılan miizakereler sonucunda; İ1 Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdilrlüğiintln Valilik
Makamından havaleli 26.0|.2022 tarih ve 13065 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde;

İlimiz Eflani İlçesi Bakırcılar Köytinde yerleşik alan sınırları dışında 101 Ada 70 Parselde 3|364473742
kimlik numaralı Cafer ANTAL'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz
teknik elemanlan tarafindan yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik a]an srnrrlan dışında kalan taşınmaz
iizerinde 216 r* izinsizyapı tespit edilerek 08.12.202| tarihinde Yapı Tatil Zaptt Tutanağı diizenlenmiş olup,
söz konusu yapıizınsizolarak yapıl ığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanıınunun 42. maddesi gereğince kaçak
inşaatı yapan kişiye 49.391,37 (Krk dokuz binüç ytiz doksanbir liraotuz yedikuruş)idari para cezasmrn
uygulanmasl ve ayrlca "(Ek:25l3l2020-7226l39 Md.) Bu fil«a uyannca idari para cezasl verilmesini gerektiren
aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim
değerinin çarplml ile bulunan bedel kadar idari paru cezasl yukarıdaki bentlere göre verilen para cezalarına
aynca ilave ediliı. Bu fil«aya göre verilen idari para cezasuun ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde
aykınlığın giderilmesi ve yapffiırnm mevzııata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyannca ilave edilen
para cezası talısil edilmez." Hül§nü gereği ruhsat alınmaksrzın yapılan yapı mevzuata uygun hale getirilmesi
için3l94 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok l(bir) ay siire verilmesine, aksi halde 3. Sınıf A
Grubu yapı sınıfi kaçak yapı için ilave 408,24TL (Dört ytiz sekiz lirayirmi dörtkuruş) idari para cezasl
uygulanmasr ve izinsiz uygulamarun idaremiz tarufından yıkılıp masraflannrn yap1 sa}ıibi olan Cafer
ANTAL'dan taiısil edilmesinin uygun olduğuna.

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

İ1 Genel Meclis Üyesi
üy.

Yılma-z T AKİ Durs cür
Emlak ve İstim Müdüril Tarımsal Hizm 'r Müdür V.

üv6

I1 Genel Meclis Uy

üy.

hĞ
Genel sekreter

üy.
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İlimiz Safranbolu İlçesi Kuzyaka}ıacılar Köyilnde yerleşik a]an sırurları içinde l12 Ada 1O Parselde
21851794276 kimlik numaralı Ahmet YAŞAR'ın izınsiz olarak inşaat yaptığı şikay,et dilekçesiyle
bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları tarafindan yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırlan
içindekalan taşınmaz tizerinde g+ ı*iziıısiz yapıtespit edilerek 22.12.202l taritİnae Yapı Tatil Zaptı
Tutanağı diizenlenmiştir. Söz konusu yaptizınsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 42.
maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 1.374,36 ( Bin üç ytiz yetrıiş dört lira otuz altı kuruş)idari para
cezasuun uygulanmasl ve aynca "@k:25l3l2020-7226l39 Md.) Bu fikra uyarmca idari para cezası verilmesini
gerektiren aykınlığa konu alan ile bu alanrn bulunduğu arsa veya arazirin emlak vergisine esas asgari
metrekaıe birim değerinin ça{pffiıl ile bulunaıı bedel kadar idari para cezasl yukarıdaki bentlere göre verilen
para cezalarına ayrlca ilave edilir. Bu fikrayd gtlre verilen idari para cezas[un ilgilisine tebliğinden itibaren bir
ay içinde aykınlığın giderilmesi ve yaprmmm mevzıata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave
edilen para cezası tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksrzın yapılan yapı mevanata uygun hale
getirilmesi için3l94 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok l(bif) ay siire verilmesine, aksi halde
1. Sıruf A Grubu yapı sırufi kaçak yapı için ilave 111,72 TL (Ytiz on bir lira lira yetmiş iki kuruş) idari para
cezası uygulanması ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafından yıkılıp masraflanrun yapl sa}ıibi olan Ahmet

Karar Tarihi: 27 .0|.2022l

Karar No:13

Karar Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Kuzyakahacılar Köyünde
Yerleşik aLansmrları içinde l|2 Ada 10 Parselde 2185 1794276
kimlik numarah Ahmet YAŞAR'ınizinsiz olarak inşaat yaptığı
şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz teknik elemanları
tarafindan yerinde yapilan incelemede, §oy yerleşik alan
smlrlarr içinde kalan taşınmaz üzerinde 84 m" izinsiz yaptespit
edilerek 22.12.202I tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağ|
düzenlenmiş olup, söz konusu yapı izinsiz olarak yaplldığından
dolayl 31 94 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince kaçak
inşaatı yapan kişiye 1.374,36 ( Bin üç yuzyetmiş dört lira otuz
altl kuruş)idari paru cezaslnln uygulzınmasl ve ayflca
"(Ek:251312020-7226/39 Md.) Bu fikra uyarlnca idari paru cezası
verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın
bulunduğu arsa veya aruzinin emlak vergisine esas asgari
metrekare birim değerinin çalplml ile bulunan bedel kadar idari
paru cezafl yukarıdakİ bentlere göre verİlen paru ceza1ıatlna
ayflca ilave edilir. Bu fikraya göre verilen idari para cezasınln
ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi
ve yaplmlnln mevzuata uygun hale getİrİlmesİ halİnde bu bent
uyarmca İlave edİlen paru cezası tahsİl edİlmez.'| Hükmü gereği
ruhsat alınmaksızın yapılan yap mevzuatauygun hale getirilmesi
için 3194 saylh İmar Kanunurııırı 32. Maddesi gereği en çok
l(bir) ay süre verilmesiflo, aksi halde 1. Sınıf A Grubu yapı smlfl
kaçak yap| için ilave 111 ,72 TL (Yüz on bir lira lira yetmiş
iki kuruş) idari paru cezafl uygulanmasl ve izinsiz uyguliımanln
idaremiz tarafından yıkılıp masraflafınln yapl sahibi olan Ahmet
YASAR'dan tahsil edilmesinin uvgun oldu

YAŞAR'dan tahsil edilmesi.



KARAR

Yapılan mtizakereler sonucunda; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdilrlüğüniin Valilik
Makamından havaleli 26.0|.2022taxih 13067 sayılı yaasl ve eklerinin incelenmesi neticesinde;

İlimiz Safranbolu İlçesi Kuzyakalıacılar Köytlnde yerleşik alan sırurları içinde 112 Ada 10 Parselde

2|851794276 kimlik numaralı Ahmet YAŞAR'ın izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle
bildirilmiştir. İdaremizteknik elemanlan tarafindan yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sınırlan
içinde kalan taşınmaz iizerinde S4 fi? izinsız yapı tespit edilerek 22.12.202l tarihinde Yapı Tatil Zaptı
Tutarıağı dtizenlenmiş olup, söz konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun
42. maddesi gereğince kaçak inşaatı yapan kişiye 1.374,36 ( Bin üç yilz yetrıiş dört lira otuz altı kuruş)idari
paıa cezasırun uygulanmuısl ve aynca "(Pk:25l3l2020-7226l39 Md.) Bu fikra uyannca idari para cezasl
verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanrn bulunduğu arsa veya arazinın emlak vergisine esas

asgari metre-kare birim İegerinin çarpıml ile bulunan bedel kad' idari para cezfusL yukandakibentlere göre

verilen para ceza|arrna ayrlca ilave edilir. Bu fil«aya göre verilen idari pata cezasının ilgilisine tebliğnden
itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapmurunmevzııata uygun hale getirilmesi halinde bu bent
uyannca ilave edilen paxa cezası ta}ısil edilmez." Hfümü gereği rüsat alınmaksızın yaprlan yapı mevanata
uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok l(bir) ay siire verilmesine,
aksi halde 1. Sınıf A Grubu yapı sınıfi kaçak yapı için ilave 1L1,72 TL (Yiiz on bir lira lira yetmiş iki kuruş)
idari para cezas|uygulanmasıveizinsauygulamanın idaremiz taıafindan yıkılıp masraflannrn yapı sa}ıibi olan
Ahmet YAŞAR'dan tahsil edilmesinin uygun olduğuna.

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

YılmaXri Dursunbürg Ğ
Genel Sekreter

üy.
Emlak ve İstim Müdürü Tarımsal Hizmetler

.. i oı r( 7uour V.

lj ETN
'Vali is Üyesi

MustafaüINAL
İ1 Genel Meclis Üyesi

üy. üy.



rarar Özeti: İlimiz Yenice İçesi Derebaşl Köyünde yerleşik
a|an sınırları içinde 436 Ada 1 Parselde 46810962916 kimlik
numaralı Hasan KIZILSU'nun izinsiz olarak inşaat yaptığı

şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdarcmiz teknik elemanları
tarafindan yerinde yapılan incelemede, Şoy yerleşik a\an
srnrrları içinde kalan taşınmaz izerinde 63 m" izinsiz yapı tespit
edilerek 20.12.202I tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı
düzenlenmiş olup, söz konusu yapl izinsiz olarak yapıldığından
dolayı 3194 sayıh İmar Kanununun 42. maddesi gereğince kaçak
inşaatı yapan kişiye 1.864,42 (Bin sekiz yiiz altmış dört
lira lıurk iki kuruş)idari paru cezaslnln uygulanmasl ve ayflca
"(Ek:2 51312020-7226139 Md.) Bu fıkra uyürıncü idari pürü
cezüsı verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın
bulunduğu ürsü veyü arazinin emlak vergisine esüs asgari
metrekare birim değerinin çürpımı ile bulunan bedel kadar
idari pürü cezüsı yukarıdaki bentlere göre verilen pürü
cezalarınü üyrıcü ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari
pürü cezüsının ilglllsine tebliğinden itibaren bir ry içinde
aykırılığın giderilmesi ve yüpımının mevzuata uygun hale
getirilmesi halinde bu bent uyürıncü ilave edilen pürü cezüsı
tahsil edilmez." Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapl
mevzuata uygun hale getirilmesi için 3194 sayılı İmar
Kanırrıunun 32. maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre
verilmesine, aksi halde l.srnrf B Grubuyapl sınıfi kaçak yapl
için ilave 119,07 TL (Yüz on dokuz lira yedi kuruş) idari paru
cezafl uygulanmasl ve izinsiz uygulamanln idaremiz tarufından
yıkılıp masraflarınm yapl sahibi olan Hasan KIZILSU'dan tahsil
edilmesinin u

Karar Tarihi: 27 .01.2022l

Karar Nozl4
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İlimiz Yenice İlçesi Derebaşı Köyiinde yerleşik alan sınırları içinde 436 Ada 1 Parselde 46810962916
kimlik numaralı Hasan KIZILSU'nun izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz
teknik eleman]arı tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sırurları içinde kalan taşrnmaz
iizerinde Sl rr:f izinsizyapı tespit edilerel 20.12.202l tarihinde Yapı Tatil ZaptıTıtanağı dtizenlenmiştir. Söz
konusu yapı izinsiz olarak yapıldığından dolay 3194 sayılı İmar K 42. maddesi gereğince kaçak
inşaatı yapan kişiye 1.864,42 (Bin sekiz yüz altmrş dört lira l«ırk iki kuruş)idari paıa cezaslnrn uygulanması
ve aynca "(Ek:25l3l2020-7226l39 Md.) Bufıkra ayannca idari para cezası verilmesini gerektiren aykırılığa
konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlah vergisine esas asgari metrekare birim
değerinin çarpımı ile bulunan bedel kqdar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre verilen para
cezalarına ayrıca ilave edilir. Bufıkraya göre verilen idari para cezosının ilgilisine teblğinden itibaren bir
ay içinıle aykırılığın giderilmesi ve yapımının mevzaata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyannca
ilave edilen para cezası tahsil edilıneı" Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapl mevzuata uygun hale
getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay siire verilmesine, aksi halde
1.sınıf B Grubu yapı sırufi kaçak yapı için ilave 119107 TL (Ytız on dokuz lira yedi kuruş) idari para cezası
uygulanmasl ve izınsiz uygulam raflarrnrn yapı sahibi olan Hasan
KIZILSU' dan tahsil edilmesi.



KARAR

Yapılan miizakereler sonucrırrda; İ1 Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğtlniln Valilik
Makamından havaleli 26.0|.2022tarih ve 13063 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde;

İlimiz Yenice İlçesi Derebaşı Köytinde yerleşik alan srnulan içinde 436 Ada 1 Parselde 468|0962916
kimlik numaralı Hasan KIZILSU'nun izinsiz olarak inşaat yaptığı şikayet dilekçesiyle bildirilmiştir. İdaremiz
teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede, Köy yerleşik alan sırurları içinde kalan taşınmaz
iizerinde ü fl? iansizyapı tespit edilerek 21.12.202l tarihinde Yapı Tatil Zaptı Tutanağı diizenlenmiş olup,
söz konusu yapıizinsizolarak yapıl ığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince kaçak
inşaatı yapan kişiye 1.864,42 (Bin sekiz yüz altmış dört lira lark iki kuruş)idari paıa cezaslnın uygulanması
ye ayrrca"(Ek:25l3l2020-7226l39 Md.) Bufıkra uyanncr idari para ceza,§ı verilmesini gerektiren aykınhğa
konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya aruzinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim
değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para ceza§ı yukandaki bentlere göre verİlen para
cezalarına ayncr ilave edilit. Bufıkraya göre verilen idari para ceznsının ilgilisine tebliğinden itibaren bir
ay içinde aykınlığın giderilmesi ve yapımının meyzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent ayüfınca
ilave edilen para cezası tahsil edilmez," Hükmü gereği ruhsat alınmaksızın yapılan yapı mevzuata uygun hale
getirilmesi için 3194 saylı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği en çok 1 (bir) ay stire verilmesine, aksi halde
l.sıruf B Grubuyapı sırufi kaçak yapı için ilave 119,07 TL (Yiiz on dokuz lira yedi kuruş) idari para cezasL

uygulanmasl ve izinsiz uygulamanın idaremiz tarafindan yıkılıp masraflannın yapı sa}ıibi olan Hasan
KIZILSU'dan talısil edilmesinin uygıın olduğuna.

Gereği için karar örneği ve eklerinin, İ Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdilrlüğil, Mali
Hizmetler Müdtırlüğiı ve Yol Ulaşım Hizmetleri Müdiirliiğtlne tevdiine oybirliği ile karar verilü.

Vali
Başkan

yıhüTi
Emlak ve İstiml

l oo aauouru
Dursuİı Cür Ğ

Tarımsal Hizmet|er Müdür V.
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e
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Genel Sekreter
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İlimiz Safranbolu İlçesi Örencik Köyü, tapuda l24 ada,7 parselde kayıtlı taşınmazın yola - parka terki ve
ifrazı talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz iizerinde hazırlatılmış olan Konut Alanı faaliyetine yönelik
parsel bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazrm İmar planı, İ1 Genel
Meclisimizin 05.1 1.202| tarih ve 2l2 sayılı Kararıyla onaylanmrştır. 3194 Sayılı İmaı Kanunu'nun 15 ve 16.
maddeleri ve "(Ek fılrşa: 41712019-7181/8 md.) 10/1212003 taıihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu
yatırrmlaruıda veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planırun tatbiki miimktin olmayan meskun
alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büytik bir krsmı uygulama imar planına uygun
şekilde oluşan imar adalarırun geri kalan krsımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıl«alaruıda yer alan
hiiktimlerde belirtilen şartlar anaf,frLaz." htikmiine istinaden, söz konusu taşınırıaz, büyük bir lıısmı uygulama
imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarırun geri kalan krsmr kapsamında olup, ekli durum haritasında
görüldüğü iızere; Yl(Yol) yola terk, P|,P2 ve P3 harfı ile gösterilen (Park) parka terkinden sonra oluşan (a),
(b) ve (c) alanlanndan, (a) ile gösterilen kısmr (d), (e) ve (D olarak üçe ifrazı; (b) ile gösterilen kısmı (g), (h),

0) ve (k) olarak dörde ifrazı; (c) olarak gösterilen kısmı (1), (m) ve (n) olarak üçe ifrazı.

KARAR

Yapılan miizakereler sonucunda; İ1 Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdtlrlüğilniin Valilik
Makamından havaleli 27 .01.2022 tarihli yı|zlsırun incelenmesi neticesinde;

parka terki
ve kentsel

i: İlimiz Safranbolu İlçesi Örencik Köru, tapuda
l24 ada,l parselde kayıtlı taşınmazınyola - parka terki ve
ifuazı talep edilmektedir. Söz konusu taşınırıaz üzerinde
hazır|atılmış olan Konut Alanı faaliyetine yönelik parsel
bazındayapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000
Nazım İmar planı, İl Genel Meclisimizin 05. |l .202l tarih
ve 2I2 sayill Kararıyla onaylanmlş olup, 3|94 Sayılı İmar
Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ve "(Ek fikra: 4l7 l20l9-
7I81/S md.) I0ll2l2003 tarihli ve 5018 sayill Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu
yatrlmlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda,
parselasyon planının tatbİkİ mtimkün olmayan meskun alanlar
ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyfü bir
kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar
ada|atlrun geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci
fikralarmda yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz."
htikmüne istinado[, söz konusu taşınmaz) büyük bir kısmı
uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar ada|atrnln
geri kalan kısmı kapsammda olup ekli durum haritasmda
görüldüğü izerc; Yl(Yol) yola terk, Pl,Pz ve P3 harfi ile
gösterilen (Park) parka terkinden sonra oluşan (a), (b) ve (c)
a|anlarından, (a) ile gösterilen kısmı (d), (e) ve (0 olarak üçe
ifuaz1, (b) ile gösterilen kısmı (g), (h), (i) ve (k) olarak dörde
ifuazı; (c) olarak gösterilen kısmı (l), (m) ve (n) olarak üçe
ifuazının uygun olduğuna.

Karar Tarihi: 27 .01.2022

Karar No:15
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İlimlz Safranbolu İlçesi Örencik Köyü, tapuda l24 ada,7 parselde kayıtlı taşınmazrn yola - parka terki
ve ifrazı talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz tizerinde hazırlatılmrş olan Konut Alanı faaliyetine yönelik
parsel bazında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar planı, İl Genel
Meclisimizin 05.1|.202l tarih ve 2|2 sayılı Karanyla onaylanmış olup, 3194 Sayılı İmaı Kanunu'nun 15 ve
16. maddeleri ve "@k fikra: 4l7l20l9-7l8ll8 md.) l0l|2l2003 taıihli ve 5018 sayıh Kamu Mali Yönetimi ve
Kontol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu
yatrnmlannda veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planırun tatbiki mtimktln olmayan meskun
alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büytik bir kısmı uygulama imar planına uygun
şekilde oluşan imar adalarınrn geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fil«alannda yer alan
hiiktimlerde belirtilen şartlar atarffiaz." hiikmiine istinaden, söz konusu taşrnmaz, büyilk bir kısmı uygulama
imar planuıa uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısmı kapsamında olup, ekli durum haritasında
görüldüğü ijzerc; Yl(Yol) yola terk, Pl,P2 ve P3 harfi ile gösterilen (Park) parka terkinden sonra oluşan (a),
(b) ve (c) alanlanndan, (a) ile gösterilen krsmı (d), (e) ve (D olarak ü9e ifrazı; (b) ile gösterilen krsmr (g), (h),

CI) ve (k) olarak dörde ifuazıı (c) olarak gösterilen krsmr (l), (m) ve (n) olarak üçe ifrazının uygun olduğuna.

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

üy.
Tarımsal Hizmetler Müdür V.

Uye
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M Lıxar
İl Genel Meclis Üyesi
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Genel Sekreter
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Karar Tarihi: 27 .01.2022

Karar No:16

Karar Özeti: İlimiz Merkez İlÇesİ Cemaller Köyü, tapuda 110 ada 8
ve 10 parsel numaralı tEınmazlar lehine, l0 ada 19 parsel numaralı
taşınmazmhem lehine hem aleyhine, 110 ada12 parsel numaralı
taşınmazuı aleyhine irtifak hakkı (yol geçit halk) tesisi talep
edilmektedir. söz konusu taşınmazlar, herhangi bir plan kapsamında
olınayıp Köy Yerleşik Alan Sınırlaıı dışında kalmakta o1up,3194
sayrlr İmar Kanunuhun 16. maddesi gereğince, ekli aeğişitlit
tasarrmında (A) ve (B) ile gösterilen kısmın ile irtifak hakkı (yol geçit
hakkı) tesisinin uygun 01

Kol\U
İlimizMerkezİlÇesiCemaller Köyil, tapuda110 ada8 ve 10 parsel numaralr taşınmazlar lehine, 10

adal9 Parsel numaralr taşınmazınhem lehine hem aleyhine, 110 adal2 parsel numaralı taşınmazın
aleYhine irtifak hakkı (yol geçit hakkı) tesisi talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazlar, herhangi bir plan
kaPsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sırurlandışında kalmaktadır.3lg4 sayılı İmar Kanunu'nun 16.
maddesi gereğince, ekli değişiklik tasarımında (A) ve (B) ile gösterilen krsmın ile irtifak hakkı (yol geçit
hakkı) tesisi.

KARAR
Yapılan mtizakereler sonucundaı İl ÖzeI İdaresİ İmar ve Kentsel İyileştinrıe Müdtırlüğiintın Valilik

Makamından havaleli 27 .01.2022 tarihli ya^sııun incelenmesi neticesinde;

İlimizMerkezİlçesi Cemaller Köyü, tapuda 110 ada8 ve 10 parsel numaralı taşınmazlar lehine, l0
adal9 Parsel numara]ı taŞınmazınhem lehine hem aleyhine, 1l0 adal2 parsel numaralı taşınmazın
aleYhine irtifak hal*ı (yol geçit hakkı) tesisi 7803/197 Nolu Karabfü Lisanslı Harita Kadasfro Miihendislik
Biirosu'nun 29.11.202l tarih ve 135 sayılı yazrsı ile talep edildiği ve İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdtirlüğtimiiz tarafindan incelenerek İl Enctlmenimize sunulmuş olduğu görtilmüşttir.

İlimiz Merkez İlçesi Cemaller Köyil, tapuda 110 ada 8 ve 10 parsel numaralı taşınmazlar lehine, 10
adal9 Parsel numaralr taşınmazrnhem lehine.hem aleyhine, 110 adal2 parsel numaralı taşınmazın
aleYhine irtifak hakkı (yol geçit hakk' tesisi talep edilmektedir. Söz konusu taşrnmazlar, herhangi bir plan
kapsamında olmayıp Köy Yerleşik Alan Sınırlaıı dışında kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun_ 16.
maddesi gereğince, ekli değişiklik tasanmında (A) ve (B) ile gösterilen krsmın ile irtifak hakkı (yol geçit
hakkı) tesisinin uygun olduğuna.

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

Vali
Başkan

YıhaZ Ti Kİ
Emlak ve İstimld Müdürü

DursıfiGü AĞ
Tarımsal Hizmetler Müdür V.
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