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2016 YILI KASIM AYI 

 

İL ENCÜMENİ  KARARLARI  
 

S.NO 
KARAR 

NO TEKLİF İ N  KO NUSU  K ARAR 

1 427 

İlimiz Saraydüzü İlçesi, Çorman Köyü, 183 ada, 16 parsel (eski 1712 
parsel) üzerinde imar mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle 
Bekir BERÇİN’e  2.219,77 TL idari para cezası uygulanması. (İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

Bekir BERÇİN’e  2.219,77 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya katılanların 
oy birliği ile karar verildi. 

2 428 
İlimiz Saraydüzü İlçesi, Çorman Köyü, 183 ada, 16 parsel (eski 1712 
parsel) üzerinde bulunan  Bekir BERÇİN’e ait kaçak yapının yıkılması ve 
yıkım masraflarının yapı sahibinden alınması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Bekir BERÇİN’e ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.  maddesi 
gereğince yıkılmasına ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 

3 429 
İlimiz Merkez İlçe, Ordu Köyü, 1268 parsel üzerinde imar mevzuatına 
aykırı yapısı bulunması sebebiyle  Yalçın ÖZDABAN’ a 2.802,30 TL  idari 
para cezası uygulanması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Yalçın ÖZDABAN’ a 2.802,30 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 

4 430 
İlimiz Merkez İlçe, Ordu Köyü, 1268 parsel üzerinde bulunan  Yalçın 
ÖZDABAN’ a ait kaçak yapının yıkılması ve yıkım masraflarının yapı 
sahibinden alınması . (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Yalçın ÖZDABAN’ a ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.  maddesi 
gereğince yıkılmasına ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 

5 431 
İlimiz Erfelek İlçesi, Hamidiye Köyü, 104 parsel üzerinde imar 
mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle Kemalettin KOCA’ya 
 512,10 TL idari para cezası uygulanması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Kemalettin KOCA’ya  512,10 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 

6 432 
İlimiz Erfelek İlçesi, Hamidiye Köyü, 104 parsel üzerinde bulunan   
Kemalettin KOCA’ya  ait kaçak yapının yıkılması ve yıkım masraflarının 
yapı sahibinden alınması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Kemalettin KOCA’ya ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.  maddesi 
gereğince yıkılmasına ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 

7 433 

İlimiz Boyabat İlçesi, Uzunçay Köyü, Kabakçayırı Yaylası, 111 ada, 28 
parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle   
İbrahim KARTAL’a 5.416,88 TL idari para cezası uygulanması. (İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

İbrahim KARTAL’a 5.416,88 TL idari para cezası uygulanması konusunun 
incelenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 

8 434 
İlimiz Boyabat İlçesi, Uzunçay Köyü, Kabakçayırı Yaylası, 111 ada, 28 
parsel üzerinde bulunan İbrahim KARTAL’a ait  kaçak yapının yıkılması 
ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

İbrahim KARTAL’a ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.  maddesi 
gereğince yıkılması ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınması konusunun 
incelenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 
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9 435 

İlimiz Boyabat İlçesi, İsaoğlu Köyü, 154 ada, 2 parsel  (eski 1011 parsel) 
üzerinde imar mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle Sami 
KORKMAZ’a 599,70 TL idari para cezası uygulanması. (İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

Sami KORKMAZ’a 599,70 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya katılanların 
oy birliği ile karar verildi. 

10 436 
İlimiz Boyabat İlçesi, İsaoğlu Köyü, 154 ada, 2 parsel  (eski 1011 parsel) 
üzerinde bulunan Sami KORKMAZ’a ait  kaçak yapının yıkılması ve yıkım 
masraflarının yapı sahibinden alınması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Sami KORKMAZ’a ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.  maddesi 
gereğince yıkılmasına ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 

11 437 
İlimiz Boyabat İlçesi, Ilıca Köyü, 2632 parsel üzerinde imar mevzuatına 
aykırı yapısı bulunması sebebiyle Kadir YİĞİT’e  474,21 TL idari para 
cezası uygulanması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Kadir YİĞİT’e  474,21 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya katılanların oy 
birliği ile karar verildi. 

12 438 
İlimiz Boyabat İlçesi, Ilıca Köyü, 2632 parsel üzerinde bulunan Kadir 
YİĞİT’e ait kaçak yapının yıkılması ve yıkım masraflarının yapı 
sahibinden alınması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Kadir YİĞİT’e ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.  maddesi gereğince 
yıkılmasına ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 

13 439 

İlimiz Merkez İlçe, Sazlı Köyü, Merkez Mahallesi, 6 pafta, 1280 üzerinde  
imar mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle Mustafa 
KARABULUT’a  898,60 TL idari para cezası uygulanması. (İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

Mustafa KARABULUT’a  898,60 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 

14 440 
İlimiz Erfelek İlçesi, Salı Köyü, Erol mevkii, 101 ada, 749 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazın (A), (B), (C), (D) ve (E) parseller olarak 5 
(beş)’ e ifraz işlemi. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

5 (beş)’ e ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

15 441 
İlimiz Merkez İlçe, Abalı Köyü, Canakcı mevkii, 17 pafta, 492 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazın (A), (B), (C), (D) ve (E) parseller olarak 5 
(beş)’ e ifraz işlemi. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

5 (beş)’ e ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

16 442 

İlimiz Ayancık İlçesi, Karapınar Köyü, Köy içi mevkii, 187 ada, 3 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazın (A), (B) ve (C) parseller olarak 3 (üç)’ e 
ifraz  işlemi. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

 3 (üç)’ e ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

17 443 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Gerze İlçesi, İlçe Özel İdare Hizmet 
Binası müştemilatı içerisinde boş olarak bulunan 1 ve 2  no'lu 
işyerlerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre 
(Açık Teklif Usulü) 3 yıl süreli olarak kiraya verilmek üzere, kira 
ihalesine çıkarılması.(Ruhsat ve Denetim Md.) 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Gerze İlçesi, İlçe Özel İdare Hizmet Binası 
müştemilatı içerisinde boş olarak bulunan 1 ve 2  no'lu işyerlerinin, 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre (Açık Teklif Usulü) 3 yıl süreli olarak 
kiraya verilmek üzere, kira ihalesine çıkarılmasına toplantıya katılanların oy birliği 
ile karar verildi. 
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18 444 
İlimiz Erfelek İlçesi, Kurcalı Köyü, 12 pafta, 324 parsel üzerinde imar 
mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle Nazmiye OZAN’a  474,21 
TL idari para cezası uygulanması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Nazmiye OZAN’a  474,21 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya katılanların 
oy birliği ile karar verildi. 

19 445 
İlimiz Erfelek İlçesi, Kurcalı Köyü, 12 pafta, 324 parsel üzerinde bulunan   
Nazmiye OZAN’a  ait kaçak yapının yıkılması ve yıkım masraflarının yapı 
sahibinden alınması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Nazmiye OZAN’a ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.  maddesi 
gereğince yıkılmasına ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 

20 446 
İlimiz Erfelek İlçesi, Hamidiye Köyü, 44 parsel üzerinde imar 
mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle Hikmet ÇELİK’e  853,42 TL 
idari para cezası uygulanması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Hikmet ÇELİK’e  853,42 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya katılanların 
oy birliği ile karar verildi. 

21 447 
İlimiz Erfelek İlçesi, Hamidiye Köyü, 44 parsel üzerinde bulunan   
Hikmet ÇELİK’e ait kaçak yapının yıkılması ve yıkım masraflarının yapı 
sahibinden alınması . (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Hikmet ÇELİK’e ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.  maddesi 
gereğince yıkılmasına ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 

22 448 
İlimiz Ayancık İlçesi, Kütük Köyü, 146 ada, 10 parsel üzerinde imar 
mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle  Hüseyin KAYA’ya  636,96 
TL idari para cezası uygulanması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Hüseyin KAYA’ya 636,96 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya katılanların 
oy birliği ile karar verildi. 

23 449 
İlimiz Ayancık İlçesi, Kütük Köyü, 146 ada, 10 parsel üzerinde bulunan    
Hüseyin KAYA’ya  ait kaçak yapının yıkılması ve yıkım masraflarının yapı 
sahibinden alınması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Hüseyin KAYA’ya ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.  maddesi 
gereğince yıkılmasına ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 

24 450 
İlimiz Ayancık İlçesi, Gürsökü Köyü 161 ada 48 parsel ve 161 ada 49 
parsel numarasında kayıtlı taşınmazların tevhit işlemi. (İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

Tevhit işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 

25 451 
İlimiz Ayancık İlçesi, Kozsökü Köyü, Köy içi mevkii, 197 ada, 23 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazın (A), (B), (C), (D) ve (E) parseller olarak 5 
(beş)’ e ifraz edilmesi işlemi. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

5 (beş)’ e ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

26 452 
İlimiz Ayancık İlçesi, Topağaç Köyü, Tenetür mevkii, 105 ada, 29 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazın (A), (B), (C) ve (D) parseller olarak 4 
(dört)’ e ifraz edilmesi işlemi. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

4 (dört)’ e ifraz  işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

27 453 
İlimiz Ayancık İlçesi, Yenice Köyü, Çayır mevkii, 102 ada, 78 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazın (A) ve (B) parseller olarak 2 (iki)’ ye ifraz 
edilmesi işlemi.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

 2 (iki)’ ye ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar  
verildi. 
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28 454 

İlimiz Ayancık İlçesi, Yeşilyurt Köyü, Çayır mevkii, 108 ada 1 parsel ve 
108 ada 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların tevhidi ve 
sonrasında oluşan (A) parselinin (B), (C)  ve (D) parseller olarak 3 (üç)’ e 
ifraz edilmesi işlemi. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Tevhit ve 3 (üç)’ e ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar  
verildi. 

29 455 

İlimiz Ayancık İlçesi, Yeşilyurt Köyü, Harmanlar mevkii, 109 ada 24 
parsel numarasında kayıtlı taşınmazın (A), (B) ve (C) parseller olarak 3 
(üç)’ e ifraz edilmesi işlemi. (İmar ve Kent.İy.Md.) 
 

3 (üç)’ e ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar  
verildi. 

30 456 
İlimiz Erfelek İlçesi, İncirpınarı Köyü, 112 ada 9 parsel ve 112 ada 11 
parselde kayıtlı taşınmazların irtifak (geçiş) hakkı işlemi. (İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

İrtifak (geçiş) hakkı işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar  
verildi. 

31 457 
İlimiz Gerze İlçesi, Belören Köyü, Ayvalık mevkii, 101 ada, 16 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazın (A), (B) ve (C) parseller olarak 3 (üç)’ e 
ifraz edilmesi işlemi. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

3 (üç)’ e ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar  
verildi. 

32 458 
İlimiz Gerze İlçesi, Kirençukuru Köyü, Kirençukuru Köy mevkii, 187 ada, 
8 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın (A) ve (B) parseller olarak 2 
(iki)’ ye ifraz edilmesi işlemi. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

2 (iki)’ ye ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar  
verildi. 

33 459 

İlimiz Merkez İlçe, Abalı Köyü, Çınarlık mevkii, 123 ada, 8 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazın (A), (B), (C), (D), (E) ve (F) parseller 
olarak 6 (altı)’ ya ifraz edilmesi işlemi(İmar ve Kent.İy.Md.). 

6 (altı)’ ya ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar  
verildi. 

34 460 

 
İlimiz Merkez İlçe, Ahmetyeri Köyü, Kadıyeri mevkii, 108 ada, 22 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazın (A), (B) ve (C) parseller olarak 3 (üç)’ e 
ifraz edilmesi işlemi. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

3 (üç)’ e ifraz  işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar  
verildi. 

35 461 
Türkeli İlçesi Güzelkent Köyü temizlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için 
yedek ödenekten 30.000,00TL nin Türkeli İlçesi Köylere Hizmet 
Götürme Birliği’ne aktarılması.(Mali Hiz.Md.) 

Türkeli İlçesi Güzelkent Köyü temizlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için 2016 yılı 
 İl Özel İdare bütçesi”yedek ödenek”kaleminden 30.000,00TL nin Türkeli İlçesi  
“Mahalli İdare Birlikleri”kalemine aktarılmasına ve aktarılacak ödeneğin 5355 sayılı 
yasanın 18. maddesi gereğince  İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait 
 banka hesaplarına gönderilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar  
verildi. 
  

36 462 
Saraydüzü,Ayancık ve Dikmen ilçelerinin ihtiyaçları için yedek 
ödenekten 10.000,00’ar TL nin Saraydüzü,Ayancık ve Dikmen İlçesi 
Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması.(Mali Hiz.Md.) 

Saraydüzü,Ayancık ve Dikmen ilçelerinin ihtiyaçları için 2016 yılı İl Özel İdaresi  
Bütçesi“yedek ödenek”faslından 10.000,00’ar TL nin Saraydüzü,Ayancık ve Dikmen İlçesi 
K.H.G.Birliklerine aktarılması konusunun bir sonraki İl Encümeni toplantısında  
görüşülmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 
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37 463 
Durağan İlçesi Yalnızkavak Köyü camii lojmanı onarımı için 3.000,00 TL 
ödenek ihtiyacı.(İl Encümen Üyeleri) 

Durağan İlçesi Yalnızkavak Köyü camii lojmanı onarımı için 2016 yılı İl Özel İdare  
bütçesi “yedek ödenek” faslından 3.000,00 TL’nin Durağan İlçesi “Köylere Yardım”  
faslına aktarılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 

38 464 
Lojman kalorifer tesisatının bakım onarımı ile lojman tamiratlarında 
kullanılmak üzere 20.000,00 TL ödenek aktarılması.(İl Encümen 
Üyeleri) 

Lojman kalorifer tesisatının bakım onarımı ile lojman tamiratlarında kullanılmak 
üzere İl Özel İdaresi 2016 mali yılı bütçesi “yedek ödenek”faslından 15.000,00 TL 
‘nin alınarak,Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Lojman Bakım ve Onarım 
Giderleri”kalemine aktarımasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 

39 465 
Valiliğimiz makam hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt ve 
madeni yağ alımı ihtiyaçları için 6.000,00 TL ödenek aktarılması.(İl 
Encümen Üyeleri) 

Valiliğimiz makam hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt ve madeni yağ alımı 
ihtiyaçları için İl Özel İdaresi 2016 mali yılı bütçesi “yedek ödenek”faslından 
6.000,00 TL’nin alınarak, İşletme Müdürlüğünün “Akaryakıt ve Yağ Alımları” bütçe 
kalemine aktarılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 

40 466 
İlimiz Boyabat İlçesi, Doğrul Köyü, 120 ada, 2 parsel üzerinde imar 
mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle Mustafa DEMİRCİ’ye 
 474,21 TL idari para cezası uygulanması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Mustafa DEMİRCİ’ye 474,21 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya  
katılanların oybirliği ile karar verildi. 
 

41 467 
İlimiz Boyabat İlçesi, Doğrul Köyü, 120 ada, 2 parsel üzerinde bulunan    
Mustafa DEMİRCİ’ye  ait kaçak yapının yıkılması ve yıkım masraflarının 
yapı sahibinden alınması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Mustafa DEMİRCİ’ye  ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesi 
gereğince yıkılmasına ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınmasına toplantıya 
katılanların oybirliği ile karar verildi. 

42 468 
İlimiz Boyabat İlçesi, Marufalınca Köyü, 162 ada, 2 parsel üzerinde imar 
mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle Necip KAHRAMAN’a 
6.534,60 TL idari para cezası uygulanması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Necip KAHRAMAN’a 6.534,60 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya 
katılanların oybirliği ile karar verildi. 

43 469 
İlimiz Boyabat İlçesi, Marufalınca Köyü, 162 ada, 2 parsel üzerinde 
bulunan Necip KAHRAMAN’a ait kaçak yapının yıkılması ve yıkım 
masraflarının yapı sahibinden alınması. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Necip KAHRAMAN’a ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesi 
gereğince yıkılmasına ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınmasına toplantıya 
katılanların oybirliği ile karar verildi. 

44 470 

İlimiz Boyabat İlçesi, Marufalınca Köyü, 144 ada, 19 parsel üzerinde 
imar mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle Şükrü 
KAHRAMANOĞLU’ na  474,21 TL idari para cezası uygulanması. (İmar 
ve Kent.İy.Md.) 

Şükrü KAHRAMANOĞLU’ na  474,21 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 

45 471 
İlimiz, Ayancık  İlçesi, Ünlüce  Köyü, Yalı ve Hulu Mahallelerine ait Köy 
Yerleşik Alanı ve Civarı Tespit Haritasının görüşülmesi. (İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Tespit Haritasının onaylanmasına toplantıya katılanların 
oy birliği ile karar verildi. 

46 472 
İlimiz, Boyabat  İlçesi, Maruf  Köyü, Merkez Mahallesine ait Köy 
Yerleşik Alanı ve Civarı Tespit Haritasının görüşülmesi. (İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Tespit Haritasının onaylanmasına toplantıya katılanların 
oy birliği ile karar verildi. 
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47 473 
İlimiz, Durağan  İlçesi, Aşağıkaracaören  Köyü, Merkez Mahallesine ait 
Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Tespit Haritasının görüşülmesi. (İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Tespit Haritasının onaylanmasına toplantıya katılanların 
oy birliği ile karar verildi. 

48 474 
İlimiz Ayancık İlçesi, Hatip Köyü, Cirnik Köyü mevkii, 118 ada, 29 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazın (A) ve (B) parseller olarak 2 (iki)’ ye ifraz  
işlemi. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

2 (iki)’ ye ifraz  işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

49 475 
İlimiz Erfelek İlçesi, İncirpınarı Köyü, Merkez mevkii, 108 ada, 13 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazın (A) ve (B) parseller olarak 2 (iki)’ ye ifraz 
işlemi. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

2 (iki)’ ye ifraz  işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

50 476 
İlimiz Merkez İlçe, Çiftlik Köyü, Yalıboyu mevkii, 103 ada, 10 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazın (A) ve (B) parseller olarak 2 (iki)’ ye ifraz 
işlemi. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

2 (iki)’ ye ifraz  işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

51 477 
İlimiz Merkez İlçe, Osmaniye Köyü 144 ada 13 parsel ve 144 ada 14 
parsel numarasında kayıtlı taşınmazların tevhit işlemi. (İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

Tevhit  işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 

52 478 
İlimiz Merkez İlçe, Osmaniye Köyü, Karagöl mevkii, 162 ada, 96 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazın (A), (B), (C), (D), (E) ve (F) parseller 
olarak 6 (altı)’ ya ifraz işlemi. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

6 (altı)’ ya ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

53 479 

İl Encümeninin 26.10.2016 tarihli ve 424 sayılı kararı ile incelemeye 
alınan İlimiz Merkez İlçe, Çobanlar Köyü, Merkez Muhsinli ve Hatun 
Mahallelerine ait Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Tespit Haritasının 
görüşülmesi. (İmar ve Kent.İy.Md.) 

Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Tespit Haritasının onaylanmasına toplantıya katılanların 
oy birliği ile karar verildi. 

54 480 

İl Encümeninin 09.11.2016 tarihli ve 462 sayılı kararı ile ertelenen 
Saraydüzü,Ayancık ve Dikmen ilçelerinin ihtiyaçları için yedek 
ödenekten 10.000,00’ar TL nin Saraydüzü,Ayancık ve Dikmen İlçesi 
Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması konusunun 
görüşülmesi.(Mali Hiz.Md.) 

Ayancık İlçesi Babaçay Köyü meydan düzenlemesi için Ayancık ilçesi ”Mahalli İdare 
Birlikleri”faslına 10.000,00 TL,Saraydüzü İlçesi Tepeköy Köyü ve Aşağıakpınar 
Köylerinin altyapı hizmetleri için Saraydüzü ilçesi ”Mahalli İdare Birlikleri”faslına 
10.000,00 TL ve Dikmen ilçesi”Mahalli İdare Birlikleri”faslına 10.000,00 TL’nin 
aktarılmasına,aktarılan bu ödeneğin Dikmen İlçesi Yeniköy Köyü 2.000,00 
TL,Büyükdağ Köyüne 1.500,00 TL,Dumanlı Köyüne 1.500,00 TL,Kerim köyüne 
1.500,00 TL,Şeyh Hüseyin Köyüne 1.500,00 T ve Akçakese Köyü Köseağıl 
Mah.2.000,00 TL ‘nin köy altyapı ve köyde bulunan kamu binalarının onarımında 
kullanılmak üzere köy yardımı olarak tahsis edilmesine ve İlçe K.H.G.B’ne ait banka 
hesaplarına gönderilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 
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55 481 

İlimiz Durağan İlçesi, Çampaşasakızı Köyü,  Köyiçi  mevkii, 189 ada, 1 
parselde kayıtlı 215,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine 107,72 m2 
“konut”  yapmak için  Ayşe ÖZENER’e yapı izni verilmesi.(İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

Ayşe ÖZENER’e 107,72 m2 “konut”  yapmak için yapı izni verilmesine toplantıya 
katılanların oybirliği ile karar verildi. 

56 482 

İlimiz Boyabat İlçesi Bağlıca Köyü sınırları dahilinde yer alan 6.000,00 
m2 yüzölçümlü sahaya 5 yıl süre ile I(a) grubu maden işletme ruhsatı 
verilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine 
göre (Açık Teklif Usulü) kira ihalesine çıkarılması.(Ruhsat ve Den.Md.) 

İlimiz Boyabat İlçesi Bağlıca Köyü sınırları dahilinde yer alan 6.000,00 m2 
yüzölçümlü sahaya 5 yıl süre ile I(a) grubu maden işletme ruhsatı verilmek üzere 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre (Açık Teklif Usulü) kira 
ihalesine çıkarılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 

57 483 

İlimiz Ayancık İlçesi, Tepecik Köyü, Pınar Mahallesi, 160 ada, 6 parsel 
üzerinde imar mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle Hasan 
GÜVEN’e  887,21 TL idari para cezası uygulanması.(İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

Hasan GÜVEN’e  887,21 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya katılanların 
oybirliği ile karar verildi. 

58 484 
İlimiz Ayancık İlçesi, Tepecik Köyü, Pınar Mahallesi, 160 ada, 6 parsel 
üzerinde bulunan  Hasan GÜVEN’e  ait kaçak yapının yıkılması ve yıkım 
masraflarının yapı sahibinden alınması.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

Hasan GÜVEN’e  ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesi 
gereğince yıkılmasına ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınmasına toplantıya 
katılanların oybirliği ile karar verildi. 

59 485 

İlimiz Ayancık İlçesi, Tepecik Köyü, Pınar Mahallesi, 160 ada, 6 parsel 
üzerinde imar mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle  Muammer 
GÜVEN’e  474,21 TL idari para cezası uygulanması.(İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

Muammer GÜVEN’e  474,21 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya 
katılanların oybirliği ile karar verildi. 

60 486 
İlimiz Ayancık İlçesi, Tepecik Köyü, Pınar Mahallesi, 160 ada, 6 parsel 
üzerinde bulunan Muammer GÜVEN’e ait kaçak yapının yıkılması ve 
yıkım masraflarının yapı sahibinden alınması.(İmar ve Kent.İy.Md.). 

Muammer GÜVEN’e ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesi 
gereğince yıkılmasına ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınmasına toplantıya 
katılanların oybirliği ile karar verildi. 

61 487 
İlimiz, Boyabat  İlçesi, Esentepe  Köyü, Merkez, Elekkozu, Musa ve 
Sucuoğlu Mahallelerine ait Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Tespit 
Haritasının görüşülmesi.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Tespit Haritasının onaylanmasına toplantıya katılanların 
oy birliği ile karar verildi. 

62 488 
İlimiz, Erfelek  İlçesi, Hasandere  Köyü, Ramlı Mahallesine ait Köy 
Yerleşik Alanı ve Civarı Tespit Haritasının görüşülmesi.(İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Tespit Haritasının onaylanmasına toplantıya katılanların 
oy birliği ile karar verildi. 

63 489 
İlimiz, Boyabat  İlçesi, Örenköy  Köyü, Merkez ve Yukarı Mahallelerine  
ait Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Tespit Haritasının görüşülmesi.(İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Tespit Haritasının onaylanmasına toplantıya katılanların 
oy birliği ile karar verildi. 

64 490 
İlimiz Boyabat İlçesi, Muratlı Köyü,  Köyiçi  mevkii, 3 pafta, 141 parselde 
kayıtlı 155,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine 77,75 m2’sine konut 
yapmak için  Sadi DEMİRAY’a yapı izni verilmesi.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

Sadi DEMİRAY’a 77,75 m2’sine konut yapmak için  yapı izni verilmesine toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 
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65 491 
 İlimiz Boyabat İlçesi, Dayılı Köyü 103 ada 8 parsel ve 103 ada 9 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazların tevhit işlemi.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

Tevhit  işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 

66 492 

 İlimiz Ayancık İlçesi, Tarakçı Köyü, Muhtar Bostanı mevkii, 128 ada 4 
parsel ve 128 ada 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların tevhidi 
ve sonrasında oluşan (A) parselinin (B), (C)  ve (D) parseller olarak 3 
(üç)’ e ifraz edilmesi işlemi.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

Tevhit ve  3 (üç)’ e ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile 
karar verildi. 

67 493 
İlimiz Erfelek İlçesi, Yeniçam Köyü, Gülyan mevkii, 137 ada, 1 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazın (A), (B), (C), (D) ve (E) parseller olarak 5 
(beş)’ e ifraz edilmesi işlemi.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

5 (beş)’ e ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

68 494 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçe, Kabalı Köyü 4 pafta, 
379-380 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan 2 ton kapasiteli 
patlayıcı depo konteynırın 300 kg bölümünün  kiraya verilmesine esas , 
kira bedelinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.(Ruhsat ve 
Den.Md.) 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine  ait İlimiz Merkez İlçe, Kabalı Köyü 4 pafta, 379-380 
parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan 2 ton kapasiteli patlayıcı depo 
konteynırın 300 kg bölümünün 18 aylığına 26.500,00 TL bedelle kiraya 
verilmesine  toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 

69 495 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Gerze İlçesi, İlçe Özel İdare 
Müdürlüğü Hizmet Binası müştemilatı içerisinde yer alan 1 ve 2 no'lu  
işyerinin 3 yıl süreli olmak üzere 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.maddesi(Açık 
Teklif Usulü) 30.11.2016 tarihinde saat 14:30 kiralama ihalesi.(Ruhsat 
ve Den.Md.) 

Her iki ihaleye de 4’er istekli katılmış olup,yapılan ihale sonucunda; 1 no’lu  
işyerinin Ferdi YİĞİT’e aylık 700,00 TL bedelle 3 yıl süreli kiraya verilmesine, 2 no'lu  
işyerinin de 3 yıl süreli olarak Ferdi YİĞİT’e aylık 910,00 TL bedelle kiraya 
verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

70 496 

İlimiz Erfelek İlçesi, Şerefiye Köyü, Çakır Mahallesi, 127 ada, 23 parsel 
üzerinde  imar mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle Durmuş 
ÇALIŞKAN’a  474,21 TL idari para cezası uygulanması.(İmar ve 
Kent.İy.Md.) 

Durmuş ÇALIŞKAN’a  474,21 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 

71 497 
İlimiz Erfelek İlçesi, Şerefiye Köyü, Çakır Mahallesi, 127 ada, 23 parsel 
üzerinde  bulunan Durmuş ÇALIŞKAN’a ait kaçak yapının yıkılması ve 
yıkım masraflarının yapı sahibinden alınması.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

Durmuş ÇALIŞKAN’a ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesi 
gereğince yıkılmasına ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 

72 498 
İlimiz Erfelek İlçesi, Balıfakı Köyü, 163 ada, 4 parsel üzerinde  imar 
mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle Hüseyin ŞEN’e  474,21 TL 
idari para cezası uygulanması.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

Hüseyin ŞEN’e  474,21 TL idari para cezası uygulanmasına toplantıya katılanların oy 
birliği ile karar verildi. 

73 499 

İlimiz Erfelek İlçesi, Balıfakı Köyü, 163 ada, 4 parsel üzerinde bulunan 
Hüseyin ŞEN’e ait kaçak yapının yıkılması ve yıkım masraflarının yapı 
sahibinden alınması.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

Hüseyin ŞEN’e ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesi gereğince 
yıkılmasına ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 
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74 500 

İlimiz Erfelek İlçesi, İncirpınarı Köyü, 112 ada, 18 parsel üzerinde  imar 
mevzuatına aykırı yapısı bulunması sebebiyle  Ali TÜRKCAN’ a 1.291,31 
TL ve Adil TÜRKCAN’ a 1.291,31 TL idari para cezası uygulanması.(İmar 
ve Kent.İy.Md.) 

  Ali TÜRKCAN’ a 1.291,31 TL ve Adil TÜRKCAN’ a 1.291,31 TL idari para cezası 
uygulanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 

75 501 
İlimiz Erfelek İlçesi, İncirpınarı Köyü, 112 ada, 18 parsel üzerinde  
bulunan  Ali TÜRKCAN  ve  Adil TÜRKCAN’a  ait kaçak yapının yıkılması 
ve yıkım masraflarının yapı sahibinden alınması.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

Ali TÜRKCAN  ve  Adil TÜRKCAN’a  ait kaçak yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
32.maddesi gereğince yıkılmasına ve yıkım masraflarının yapı sahibinden 
alınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 

76 502 
İlimiz Erfelek İlçesi, İncirpınarı Köyü, Hasanağa mevkii, 123 ada, 1 
parsel numarasında kayıtlı taşınmazın (A) ve (B) parseller olarak 2 (iki)’ 
ye ifraz işlemi.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

Konunun gelecek hafta görüşülmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

77 503 
İlimiz Merkez İlçe, Kılıçlı Köyü, Yaka mevkii, 105 ada, 17 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazın (A), (B) ve (C) parseller olarak 3 (üç)’ e 
ifraz işlemi.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

3 (üç)’ e ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

78 504 

İlimiz Ayancık İlçesi, Kaldırayak Köyü, Kaldırayak Pınargözü mevkii, 194 
ada 103 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın (A), (B) ve (C) parseller 
olarak 3 (üç)’ e ifraz işlemi.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

3 (üç)’ e ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

79 505 

İlimiz Ayancık İlçesi, Yenigüler Köyü, Karakirazyanı mevkii, 118 ada 16 
parsel ve 118 ada 17 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların tevhidi 
ve sonrasında oluşan (A) parselinin (B), (C), (D), (E)  ve (F) parseller 
olarak 5 (beş)’ e ifraz işlemi.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

Tevhit ve 5 (beş)’ e ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği 
ile karar verildi. 

80 506 
İlimiz Boyabat İlçesi, Esengazli Köyü, Köy içi Şadılı mevkii, 1 pafta, 980 
parsel numarasında kayıtlı taşınmazın (A) ve (B) parseller olarak 2 (iki)’ 
ye ifraz işlemi.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

2 (iki)’ ye ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

81 507 
İlimiz Boyabat İlçesi, Esengazli Köyü, Köy içi Şadılı mevkii, 1 pafta, 926 
parsel numarasında kayıtlı taşınmazın (A) ve (B) parseller olarak 2 (iki)’ 
ye ifraz işlemi.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

2 (iki)’ ye ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

82 508 
İlimiz Ayancık İlçesi, Kaldırayak Köyü, Kaldırayak Kesnealtı mevkii, 168 
ada 8 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın (A), (B), (C) ve (D) parseller 
olarak 4 (dört)’ e ifraz işlemi.(İmar ve Kent.İy.Md.) 

4 (dört)’ e ifraz işleminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

83 509 

Mülkiyeti Vakıflar Samsun Bölge Müdürlüğü’ne ait Nisi Köyü Karakum 
mevkiindeki 33, 36 ve 337 ada, 1, 15, 20, 29 ve 77 no'lu parseller 
üzerindeki arazilerin 2017 yılında da İl Özel İdaresi tarafından 
kiralanmasının devam etmesi için Vakıflar Samsun Bölge Müdürlüğünce 

Kira sözleşmesi yapmak üzere İl Özel İdaresine yetki verilmesine toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 
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belirlenen aylık 605,00 TL ( yıllık 7.260,00-TL) kira teklifi üzerinden kira 
sözleşmesi yapılmak üzere İl Özel İdaresine yetki verilmesi hususunun 
görüşülmesi. (Ruhsat ve Den.Md.) 

84 510 
Merkez ilçe Çobanlar Köyüne 3.00,00 TL köy yardımı yapılması.(İl 
Encümen Üyeleri) 

Merkez ilçe Çobanlar Köyüne 3.000,00 TL köy yardımı yapılmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

Kasım Ayı BİMER Başvuruları 

 

Yol ve Ulaşım Müdürlüğü Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğü 

Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü 

31 adet 4 adet 3 adet 1 adet 

 

Toplam 39 adet başvuru 

29 adedi cevaplanmış 

10 adedi ilgili birimlere gönderildi cevap bekleniyor. İşlemleri devam etmektedir. 


