
1r ENCUMENİ GiJNDEM VE TUTANAĞ1
oTüRUMDA BU],UNAN],AR

sİ
No

GijNDEMDE BUI,UNAN EVRAKTN
TUTANAK ÖZETi

Dairesi
Taİihi / No K.No ö ZET

1 öze1
tdares i

Il / 12 /2020
8266

31 İlimiz Merkez Bağlar-
baş1 mahallesinde bu-
lunan taşIruna zln satI
şI yapllana kadaİ
o]an kira bede]inin
belirlenmesi.

Talebin uygun görülmedi
ğine.

2

ldaİe s i
1I /12 /2o2a

B2,7 4

38 1]_imiz Merkez Mescit-
li köyü hudutlarl içe
risinde bulunan
40. 809, 44 m2'lik alan
kamulaştlİİıa alan1
içeiisinde ka]Lan kts
mlnln ihdas edllmesj-
talebi.

1hdas işleninin uygun
görüldüğüne.

3 öze1
İdaresi

a9 /72 / 202a
8241

39 Köse 1lÇesi Yuvactk
köyünde bufunan 119
ada 1paİ]selin ifraz
işlemi.

1fraz işlemiüin uygun
gö!üLdüğüüe.

1 oze I
İdare5i

09 / 72 /2a20
8248

40 Toİu] İlçesi ]şrk Kö-
yü slnlrlart içerisin
de bulunan 120 ada 15
nolu parse]in ifraz
iş]emi.

İfİaz işleminin uygun
görüldüğüne.

5 aze I

I4 / 12 /2a20
8286

41 İLimiz Meİkez Dr.man]ı
köyü s 1nlrlaİ]1 içeri-
sinde yer alan 102
ada 1parsel üzerinde
i zinsi z yap]laşmaya
yönelik Verilecek ce-
zanl.n beLirlenmesi.

Para cezaslnın uygulan-
maslna.

^Wx 15 / 12/2a2a

oıitww ru-
ĞAN

]niştir.

söKMEN



GİJMüŞHANE VİT,AYETİ 1], ENctjMENI

Ba ş kan ı(amuİan TAŞB1 LEK Toplantl
Günü

15/12/2a2( Kalar Özeti
t zinsi z yapllaşma.üye

Uye M. UçAN
s ayı 41

uye V. s.BAşER

ür.
üye
üye

H. BEDİR
;ıKDoĞAN
E. NAzlR

Enciımen
Müdüİü NAzIR

üye A. SöIolEN

KARAR

İ1 özel tdaresinin, izinsiz yapılan yapllaşmaya veİilecek para
cezaslnln be].irlenmesi hakkındaki teklif yazıs1 tetkik edi].ip gereği
görüşüldü:

İIimiz Meİkez Dumanll Köyü slnlrları içeaisinde yer alan 102 ada 1

palsel numaralı taş].omaz üzerinde Berraksu Elektrik Üretim A.Ş tarafın
dan yapl]an izinsj.z yapılaşmaya velilecek pala cezasınln belj.İ].enmesi
tekIif inde bulunulmuştuİ.

Encümeninizce yapllan göİüşme sonunda;
llimiz Merkez Duİnanl1 Köyü slnlrfarI içelisinde yeİ alan 102 ada 1

paİse] numaralI taşınmaz üzerinde Berraksu Elektrik lJretinı A.Ş taraftn
dan iziosiz yapıtan yapıIaşma için, 3194 sayrlı İmar Kanununun 42.mad-
desi gereğince, Berraksu Elektrik üretin A.Ş taraflndan yaPılan izin-
siz yaprlaşmaya yönelik haz.rrlanan ceza tespit tutanağrnda belirlenen
148.o55,26 TL para cezaslnln uygulanınastna, gereği için kaİar öroeğinin
1t Öze] İdaresioe tevdj.ine Enctlmenimizin 15.|2.2020 tarihlj. toplantf-
sında oy \irt}rlile karar verildi

İLEK

vali

\§=-1r



GüMüŞHANE VlT,AYETİ İı ENCuMEN1

Başkan Kamuİan TAŞBİıEK Toplan |5/ 12 / 202 karar özeti
t fraz işlemi.üye Günü

üye M. UçAN
sayı 40

üye V. s. BAşER

üye H. BEDlR Encümen
Müdürü

EroI
NAZlRüye E. AKDoĞAN

üye E . NAzlR
üye

üye A. söKMEN

KARAR

11 öze1 İdaresinin, Lfraz işleminin yapİImast hakklndaki teklif ya

zısı 1Ie ek]eri tetkik edilip gereği görüşüldü:
İlimiz Tolul İ].çesi Iş!k Köyü sınıİlar1 içerislnde yer alan, alt

ö].çekli (naz]İl veya uygutama) imaİ Planı bulufunayan ve sadece yaklaşIk
8,97 m2'si köy yerleşik alanı dlşInda kalan 120 ada 15 parsel nunaİafl
taşınınazln ifİaz işlemfer1 ile ilgili talep dosyasloIn gö,üşülmesi tek
1if inde bu]unulmuştuİ.

Encümenimizce yapfLan görüşme sonunda,
İfimiz Torul lIçesi Işık ı(öyü sınlrlar1 içeİisinde yer alao, alt

ö]çekl1 (nazın veya uygulama) imar p].anr buluamayan ve sadece yaklaşIk
8,97 nı2'si köy yerleşik alao]- dlşında kaLan 120 ada 15 parsel numalafı
taşInmazın ifraz işlenleri ile ilgili tanzim edj,len ekli talep dosya-
sı;da beıirtildiğj. şekilde ifİa2 iş].em dosyaslnın 3194 sayafr lmar Ka-
nununun ifraz ve Tevhid Başllklı 15.naddesi geİeğince uygun göİülmüş
olup,ayn1 yasanln 16. maddesi ve PIansIz Alanlar tmaİ Yönetıne]iğioin
44 ve 45. maddelerine göre tesciline, ger:eği için kaİar öroeğinin İI

üt+

öze1 1daresine
oy birIiği ile

Enctlmenlmizin 15.12.2020 larihlj,
İldi.

M. UÇAN

tliüil( A. sÖKMEN



CUMÜŞIiANE VİLAYETİ İİ ENCÜMENİ

Baş kan Kamuran TAŞBİ],EK Toplantl 75/12/2020 karar Özeti
1fraz iş].emi.üye Günü

üye M. UçAN
sayt 39

üye V. s. BAŞER

üy.
üye
üye
üye

H. BEDİR
EAKDoĞAN
E_NAZlR

Encümen
Müdü!ü NAzIR

üye A. SOKMEN

(ARAR

İ1 özel İdaresinin, ifİaz işleminin yapılması hakkındaki teklif ya

zls1 ile ekleri tetkik edilip 9ereğj. görüşüıdü:
t].imiz Köse İIçesi Yuvacık Köyü sın].rlaİı i.çerisinde yeİ alan, alt

ö1 çekli (nazIm veya uygulama) iınar Planı bulunmayan ve sadece yakla-
şık 155,08 m2'si köy yerleşik alanJ. dışInda katan 119 ada 1 paİsel (e§

kisi o ada 1931 parsel) numaral]. taşlnınazın ifİaz işIetnıeri j,le ilgili
talep dosyaslnın gö!üşü]mesi teklifİnde bulunulınuştur.

Enciimeniıni zce yapllan gö!üşme sonunda;
11iniz Köse tlçesi Yuvacık Köyü sıoı!Iarı j.çerisiode yer alan, aIt

ö1 çekfi (nazlm Veya uygulama) j.mar PIaoı bulufunayan ve sadece yakla-
şlk 155,oB m2'si köy yerleşj.k alanı dışında kalan 119 ada 1 parsel (es

kisi o ada 1931 parsel) nı.una!a]I taşınnazln ifraz j.şıeınlerj, jle ilqili
tanziın edilen ekli talep dosyasında beıj.ltildiğj- şekifde ifraz işIen
dosyaslnl.n 3194 say11I tınar Kanunıınun ifaa2 ve Tevhid Baştrklr 15,mad-
desi gereğince uygun görüIınüş o].up, aynl yasanın 16. maddesi ve p],anslz
Alanlar İmaİ Yönetmeliğinin 44 Te 45. nadde]erine göre tesciline, gere

ği için karar örneğinin İ1 özel tdaresine tevdiine Enctİneninizin
toplantls].nda oy billiği j.le karal verildj.

fu,ıwl ,
0y"

A. sölo,jEN

§e_+

75.1-2.202a

s. BAŞER



GÜMÜŞHANE VİİAYETİ IL ENCIJMENİ

Başkan Kamuran TAşBİLEK Top]ant] 1,5 / 72 /2a2c Kalar özeti
İhdas işleni.üye Günü

üye M. UçAN
S ayt 38

üye V. s. BAşER

üye
üye
üye
üye

H. BEDl R

E .AKDoĞAN

E. NAz IR

Encijmen
Müdürü

Eio1
NAZ]R

üye A. SöKMEN

KARAR

tl özet 1daresinin, Yola ihdas iştemi hakkrndakl tekfif yazlsl ife
eki tetkik edilip geİeği göİüşüldü:

İ].iniz Merkez Mescitli Köyü hudr.ıtları içerisinde bulunan 40,809,44
m2'lik a]an (Trabzon-Kürtün) ayrlmt Glimüşhane Devlet Yofı,1 (I(n:91+600

-92+150) kesiminde karayoLu kamulaştılma koridoru içerisinde kaLmakta

olup, bu alantn 6001 sayl]l Karayollarl Gene]. Müdüİlüğünün TeŞkilat Ve

Görev].eri Hakk]nda kanun kapsamlnda satlş iyfeni yapılacağtndan yoldan
ihdas iş]eninin talep dosyasf içerisiodeki krokide (A) harfi ile göste
riten 31.051.o2 m2'lİk klsmlnln yo]dan ihdas işteİıinin görüşülmesi tek
lif inde buIunulmuştur.

Encijmenimizce yapltan görüşıne sonunda;
İlimiz Merkez Mescitfi Köyü hudutlart içeİisinde bulunan 40,B09,44

m2'lik alan (Trab z on-Kü].tün ) ayrtİn1 Gümüşhane Devlet Yolu (Krn:91+600

-92+150) kesiminde karayolu karnulaştllma koİidoru içeİisinde ka]makta

olup, bu alanln 60o1 sayl]ı Karayollarl Gene] Müdüİlüğünün Teşkilat ve

GöİevleIi Hakklnda kanun kapsanlnda satlş iylemi yapl]acağrndan yoldan
j.hdas işleminin ta].ep dosyas1 içerisindeki kİokide (A) harfi ile göste

İilen 31.o51.o2 m2']ik klsmınrn yoldan ihdastnln,3194 Sayı11 İmar Kanu

nunun Tesci1 ve Şuyuun İzalesi başllk]1 16.tnaddesi geİeğince iŞleİI
yapı]naslna, gereği için kaİar öİneğinin İt Özet tdaresine tevdiine En

cümeninizin 75-:12.2o2a tarihti toplantlsInda oy birliği ile kaİar

üül,ül{" s. BAŞER

üye

E.NAZIR

§:---="=-

Verildi

rĞ



GOMuşHANE ViT,AYETI İ], ENCüMENİ

KARAR

İt öze1 İdaresioin, Me.ke2 BağlalbaşI Mahallesi 270 ada 1 paİselin
satlşı yapllıncaya kadar kira olanlnın belirlenınesi hakkrndak ltek],if
yazrs1 ile eki dilekçe tetkik editipg eİeği görüşüldü:

Mülkiyeti İ1 öze1 1daresine ait olup, 1l Encilınenince YıIdIrım Grda
Temizlik Yemek Hizmet]eri san.Tic.ıtd.şti adrna ıokınan YILDIRIM'a kira
ya veİilen, 1Iiıniz Meİkez Bağlaİbaşt Mahallesi 270 ada 1 paİselde bulu
nan taşlnnazln, kiİa süİesi 25.11.2o2a tarihinde sona erdiğinden, sat1
şr yaptlıncaya kadar: kiİacls1 taİaftndan ku]lanı,u talep edi]mektediİ,
söz konusu taşIIı!ı1.lz].n satış1 yapllıncaya kadar kira oranınln yenlden
befiİlenmesi tek]ifinde bu].unulmuştuİ.

Enciimenimizce yapılan görüşme sonüoda;
Mülkiyeti İ1 özef tdaresine ait o]up, İf Encüneniüce Ylfdll1m Glda

Teniz]ik Yemek Hizmetleri san.Tic.Ltd.Şti adlna Lokman YI],DIRIMIa kira
ya veri].en, 1Iimiz Merkez Bağlarbaş1 Mahallesi 270 ada 1parselde bulu
nan taşırunazln, kira süresi 25-77.2020 tarihinde sona erdj.ğinden, söz
koousu taşrnmazrn satışI yapı]lncaya kadar kiraclsı tarafından ku]],anl
mt ile 5attşI yapıllncaya kadar kira oİaaıntn yenj.den befialenmesi ile
ilgiti talebin uygun görülİrediğine, gereği için kaİar örneğinin tl
Özel ldaresine tevdiine Enciirnenimizin 15.12.2020 taİihli toplantl91nda
oy birllği ile karar verildi.

BAŞER

Baş kan Kamuran TAŞBlıEK Toplantj 75 /12 /202c Kara! Özeti
Taşaamaz kiİasının
be]irterunes1.

üye Günü

tJve M. UÇAN
Sayı 3,7

üye V. s. BAşER

üye
Uye

Uye

Uye

ıü. BE Dİ R

E.Aı(DoĞAN
E. NAz IR

Enciİnen
Müdüİü

Eİo1
NAz TR

üye A.söKMEN

(

lil,w,,



1İ ENCÜMENİ G{JNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BUİUNANİAR

sr
No

GÜNDEMDE BUİ,UNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZET1Dairesi

Taİihi / No K. No aZLT

1

İ daİe s j_

2a / I0 /202a
7033

31 İlimiz Merke2 Kocayo-
kuş köyü sınırları
içerisinde bulunan
154 ada 5 no]u palse-
fin ifİaz işlemi.

İ fraz iş]eminin uygun
görü].düğüne.

2

.tda!esr
II /7I /2020

,1661

32 İ timi z Şiran 11çesi
Aksaİay köyü s].nırla-
rİ içe!isinde bulunan
22'7 ada 35 nolu parse
Iin ifraz iş_Lemi.

1flaz işleminin uyguo
qöİüldüğüne.

3

.tdaresa
Il / IL /2020

,7 666

33 1Ilmı z Kuİ!un ]lçes1
Güodoğdu Köy(ı sın].rla
İ1 içeİisinde yer
alan 137 ada 1nolu
parselin ifİaz işleni

1fraz işleminin uygun
görüldüğüne.

4 öze I
1daresi

r| /71/2020
,l665

34 11rm!z Ke] kr! 11cesI
xı]Iç11 Köyü srnır]a-
İr içerisinde bulunan
340 ada 12 no].u parse
1in ifraz işlemi.

tfraz 1şleninin uygun
görüldüğüne.

5 oze1
İdare5i

1I / I| /2020
,7653

35 ttimiz Merkez söğüta-
ğ11 Köyü sınır].arı
içerisinde bulunan 1

ada 8 no].u Parselin
ifraz iş lemi.

İfraz İşıernioin uygun
9ğİüldüğüne.

6 ö zef
İdaresj

6/ 17 /2a20
11 68

36 t]imiz Merkez Duman]1
Köyü slnlrlall içeri-
sinde yen alan 177
ada 5 nolu taşınmaz
üzeİinde yapllan izin
siz yapJ.faşmaya veli-
Iecek cezanln belir-
lenmesi talebi,

Para cezaslnan uygulan
masına.

",MM,W-l
§-^.n-4,



GüMüşHANE VII,AYETİ

İ1 öze] İdaresinin,
cezastoln belirlerunesi
görüşüldü:

KARAR

_l::"ri.. yapılan yapılaŞmaya verilecek parahakk]ndaki tek]if yazIsı Letkik edilip;ereği

_ İüimiz Merkez Dumanll Köyü sıntİIarr içerisinde yer a]aİr 177 ada 5parsel numaraI] taşıryhaz üzeij.nde aSleqZl:ilİ a-a-llİİİo-", maıalı AliUzUNUĞLU taıaf Indan yapılan izinsiz v"p,.l.ş..v"'J..İİİİİ*"r..u 
""r."r-nrn belirlenrnesj. tekıifinde buıunulmuşlur.

Encüİeni mi zce yaptıan gorüşme sonunda;ılImız İnerkez Duman]]. Köyü s].nı!lalf içeİisinde yeİ alan 17? ada 5paısef ntmaralI taşlnna, üzerinde i"i."i, y;;;;;;-İnİİ".-İrr", r'r.sayılı lınar Kanununun 42.maddesi geregince] -osİaİzj]İİa-r.a 
kimlik numaraı.r Ali UzUNUĞıU taraftndan yapIlan izinsiz y.prr.şi.i" yöne.tik ha-zı rfanan ceza tespit, tutanağında bA1 i r] .^-. , .- .'." "; ;j -

:]l :ys:lanı.na:ına, gereği,;," *.;;;-;;;;;;,r;'i;';::; ;;.:İİ":":il];ıne Enctimeoimizin 11 .lI.2a2o 1lar veri]di. ta.ih].i topıantlslnda oy bj.rliği i].e ka-

ilİM,
lR E. NAjtiı-- A. söK.lENB§4

Eklem AKDoĞAN
I,7 / 11, /2o2 karar Özeti

İzinsi2 yapltaşma.V. s. BAŞER
H. BEDlR

Encünen
Müdüİü

Ero1
NAz IR

A. söK}.]EN

S. BAŞER

ENcüMEN1



GI]T,.üüşHANE VtıAYET1 İ1 ENCüMENİ

Başkan Ekrem AKDoĞAN Toplantl
Gül]ü

I,7 / !1, /202c kaıar özeti
1lraz ışleml.üye M. UÇAN

üye S. BAŞER
say1 35üye H. BEDİ R

üye E. NAz TR
Enciimen
Müdürü

E ro1
NAz IRüye A. sÖKMEN

üye
üye

üye

KARAR

11 Özel ldatesinin, iflaz işleninin yapıImasİ hakkrndaki tekfif ya
zrsr iie ekleri tetkik edilip geİeği göİüşüldü|

İ]-imiz Meİkez söğütağt] Köyü sınlr]arl içe!isinde yer alan, a]t ö1
çek]i (naz]m veya uygulama) imaİ planı buluomayan ve aynı zamanda da
köy yer].eşik alanı içerisinde katan 1ada 8 parse1 numara-Lt taşınmazln
ifraz işlemleri j.le ilgi].j. talep dosyasınlo görüşülmesi teklifinde bu-
].unulmuştur.

Encijmenimizce yaprlan görüşme sonunda;
İlimiz Me!kez Söğütağı1 Köyü sınlrları içerisinde yea alan, aIt ö1

çekli (nazlm veya uygufama) imaİ planı bulunmayaı ve aynı zamanda da
köy yerleşik alanl j.çerisinde kalan 1 ada 8 palse1 numaraIf taşınmazlniflaz işleİıIeri ite ilqili tanzim edilen ekli ta]ep dosyasInda befiİ-
tj.ldiği şeki]de ifraz işlem dosyaslnln 3194 sayİI1 1mar Kanununun if-
İaz Ve Tevhid Başllklı 15.maddesi geİeğince uygıın görülmüş o1up, aynI
yasanJ.n 16. naddesi ve plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45-
maddeferine göre tesciline, gereği için kalar öİneğinin tt özef İdaİe-
sine tevdiine Encijmenimizin I'7.|1.2o2a tarihli topıantlsrnda oy birfi-
ği ile karar veİitdi.

söKMENg§+
q



GüMÜşHANE VI],AYET1 1], ENCüMENİ

Baş kan Ekreın AKDoĞAN Top.Lant I,7 /II/202c Kara! Özeti
1Iraz lş-Lemı.üye M. UÇAN Günu

iJye v. s. BAşER
Say1 34üye H. BEDİR

üye E.NAzIR
Encijmen
Müdürü

E ro1
NAzIR

üye A. söl(MEN

Uye

üye

uye

KARAR

1.L Özef İdaresinin, ifİaz işleminin yapılma§ı hakkandaki teklj_f yazı§1 i]e ekleri tetkik edilip gereği görüşü]dü:
İ]iıniz Kelkit İlçes.i. Ktl-rçlı Köyü sın].rIarJ. içeli6inde yer alan,

aIt. öIÇekli (nazIm veya uygulana) inar planI bulurınüayan ve ayn1 zanan-
oada köy ye]:]eşik alan]" içerisinde kalao 34o ada 12 parse1 numaİalI ta
şInııaz.rn ifraz işfemleri ile irgi].i talep dosyasın].n gö!üşülmesi teklj.finde bu].unu-Lrnuş tur .

Enciimeniriizce yapr.lan göaüşme sonunda,
İliniz Ketkit İIçe3i K1].ıç11 Köyü slnJ.rıa!ı içerisinde ye. alan,aIt ölçekti (nazJ.m veya uygulama) ima. plan1 buluntnayan ve aynl zaman-

dada köy yerleşik a]anl j.çerisinde kalan 34o ada 12 parsel nrımaaall ta
şınınazIn ifraz işleİııerj iie iIgi11 tanziın edi.].en ekti talep dosyas1o-
da beliİtildiği şekilde ifra2 iş]em do§yasln.rn 3194 sayllf İ.u. i.nrn,
nun iflaz ve Tevhid Başllk]t 15.maddesi gereğince uyguo göİülİıüş o].up,aynl yasaoın 16. naddesi ve P]_aısız Alanla! İmar Yönetnetiğinin 44 ve45. madde],erine göre tescj.line, gereği içj.n karaİ örneğinin İ1 Özeiİdalesine tevdiine Enc{İnenimizin 7'7 . 11,. 2o2a talihli top.üantlslıda oybiİliği j,le ka.ar veri]_di.

A. SÖKMEN
3ii

Gene1 se

V. s. BAŞER



GiJMuŞHANE V1ıAYETİ İL ENCÜMENİ

BaŞkan Ekrem AKDoĞAN TopIaotJ
Günu

11 / II / 2a20 karar Özeti
t!raz Işleml.üy. M. UÇAN

üye s. BAŞER
sa yı 33

üye H. BEDIR

üye E. NAZ IR
Encümen
Müdürü

EroI
NAzTR

üye A. sÖKMEN

üye
üye

Uye

KARAR

İ] Özel 1dafe6iıin, ifİaz işleminin yapı-Lmagı hakklndak.i teklif ya
ztsI ile ekleri tetkik edi]ip geİeği göİüşütdü|

İtinıiz Kültün İlçe5i Gündoğdu Köyü slnıİla!1 j.çeİisinde yeİ afan,
alt öIçekli (nazım veya uygutama) imar planl bulunmayan ve ayn1 zaman
da da köy yerleşik a].anl içerisiode katan 137 ada 1 parse1 numaaalı
taşınmazln ifraz işlemteri ile j.lgiti ta].eP dosyasınln göİüşülnesi tek
f if inde bulunu]muştur.

Eociimenimizce yaplıan göİüşme sonunda;
İlimiz Kürtün İlçesi Gündoğdu Köyü slnıİ].arı içe!isj.nde ye! alao,

alt ö]çekli (nazlm veya uygulama) imar planr bu]unmayan ve aynı zaman
da da köy yerleşik alanl içerisinde ka]an 13? ada 1 palsel numarall
taşınınazın iflaz iştemleri ile 1lgi].i tanzim edifen ekti talep dosya-
slnda beliİtj.ldiği şekilde ifraz işlem dosyasInln 3194 sayll1 İmar Ka-
nununun ifİaz ve Tevhid Başlrklf 15.maddesi gereğince uygun görütmüş
o].uP, aynı yasanrn 16. naddesi ve pIansız AIanla! İnar Yöoetmetiğinin
44 ve 45. nadde_Lerine göİe tesci_Line, gereği için kaİaİ örneğinin İl
Özel İdaresine tevdiine Encitnenimizio 7'l .1,1-2o2o tarihlj. toPfantlsında
oy bi!liği ile karaİ veİildi.

i,l!fl,K- 4fu-



6L\.ıüşHANE VİIAYETİ 1ı ENCÜMENİ

KARAR

İl özel tdaresinin, ifraz iş.Leminin yap1llna61 hakklndaki tekıif yaz]sl,i]e ekleri tetkik edilip gereği görüşü]dü:
İlimiz Şiİan İlçesi Aksaİay Köyü sınlr]atl iÇerisinde ye! a].an,altölçek-Li (oaztm veya uygulama) imar p]anl lulunmaİan .,. "İau"" y"*ı.-şrk 117 ıı2'si köy yer]eşik a.Laoı dıştnda xalaı 2)ı ada 35 parse.L(eskj.si 0 ada ?12 parset) numaralı taşlnmazın itraz işıemıeri ile itgj.li talep dosyasın1o göıüşütmesi tekıiİinde url u""r.rİİtr. .'-Encümenimi zce yapılan göİüşme sonunda;İlimi2 Şiİan İ]çesi Aksaray Köyü sın].r]arı içeri.sinde yer alan,altölçekli (nazr.m veya uygırlama) imar plan1 ıuıurunaian .r. saaec. y.xra-

şrk. 117 m2,5i köy yerteşik a]anı dışlnda xalan 2)ı .aa isl".ser1eskisi 0 ada 712 paİsel) numalalı taşlrrmazın ırraz işıemıerı ile itgili tanzim edilen ekfi talep dosyasında be]irtildiği şeıilae ıtraz iş-].em dosyasanln 3194 sayllı İmar Kanuounuo ifraz ve T;vhid Başllkl115,maddesi gereğince uygun görülrnüş o.up, ayn, y."urr. ii. maclde§i veplan§ız Alanlar İmar Yönetmefiğinin 44 ve si. .iaa" i.;i"" ' 
göle tesciline, gereği için karar örneğinin 1I Öze] tda.esine tevdiine Enciimenimi-zio I'7.17-2o2a talihlj. top]a.tısJ.nda oy bi!liği ile karar verl]di.

,x|,|fl,,A, 

";i3*" d#\"g*ruk

Ba ş kan Ekİeın AKDOĞAN Top.Lant
Günü

7,7 /II/202 Naİar Özeti
İfraz işlemi.

V. s. BAŞER
H. BEDlR

Encllİnen
Müdürü

Eİoı
NAzIR



GüMüşHANE VİIAYETİ İL ENCüMEN1

Başkan Eklem AKDOĞAN Toplantr
Günü

I,7 / II /202c Kalar özeti
tfraz işletni.üve M. UçAN

üye s. BAŞER
Sayt 31

üye H. BEDİR

üye E. NAz TR
Ero l
NAzIRüye A. söKMEN Müdürü

üye
Uye

üye

KARAR

İ1 Öze] İdaresinir\, ifraz iş]eminin yapllmasl hakkrndaki teklif ya
zıst ile ekleİi tetkik edilip ge.eği gö.üşüıdü|

tli.nlz Merkez Kocayokuş Köyü sJ.nr!la!J. iÇerj.sinde yeİ alatl, alt
öıçekli (nazlm veya uygulama) inar pıanı bulunrnayan ve sadece 2.858,90
m2'si köy yer]eşik alanr içerisinde kalan 154 ada 6 Paİse1 numarall ta
şırunazın ifraz iş]emleri ile ilgi]i talep dosyaslnln göİüşüImesi tekli
finde bulunuImuştur.

Enciımeoimizce yapılao göaüşine sonunda;
1limiz Merkez Kocayokuş Köyü sJ.nıllaİı j.çelj.sinde yeİ alan, alt

ölçekli (nazım veya uygulama) imar planl bulurunayan ve sadece 2.858,90
m2'si köy yerleşik a]an1 içerisinde kalan 154 ada 6 parsel nümarall ta
ştnmazln ifraz işlemLeli ile ilqili tanzim edilen ekli ta]ep dosyasın-
da beIirtildiği şekitde ifraz iş).em dosyasınlo 3194 sayllı İmaİ (anunu
nun ifraz ve Tevhid Başlıklı 15.ınaddesi gereğince uygun görüfmüş olup,
aynf yasanın 16. maddesi ve planslz Afanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve
45. madde]erine göre tesciline, gereği için karaİ örneğinin 1l Özel
1daresine tevdi ine Encilnıenimi 2io I'7 . 1| - 2020 tarihli toplaotıslnda oy
bir]iği ite karar verj.]_di.

M. UÇAN BAŞER A. sÖKMEN

lüfr
\§,-t'



Sr
No

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZETİ

Da ires i
Tarihi / No K.lio öZET

L

İdaresi
28 / 09 /2020

6332

30 İlimiz Merkez Gökçep]
nar köyü slnlrlarf
içerisinde bu]unan
107 ada 89 nolu parse
lin ifraz işleminin
yaplfmasr.

1fraz iş]eminin
9örü].düğüne.

l

İL ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
oTuRUMDA BUI,UNANLAR

l Adet karar veri]niştir.

A. SÖKMEN



GüMUşHANE Vİ]-AYET1 İL ENCüMENİ

karar özeti
İffaz iş]eni.

Ero].
NAzIR

a6/ Ia /202Toplant
Günü

Ekrenr AKDoĞANBaş kan

V. s . BAşER
H . BEDİR

Encümen
Müdürü

E. NAZIR

A. soKMEN

KARA R

İı oze] 1daresinin, ifraz işleminin yapalmasİ hakkrndaki tekfif ya

zısl iIe ekleri tetkik edilip gereği görüşüldü;
İlimiz Merkez Gökçeplnar Köyü slnrllarr içerisirıde yer alan, alt

ölÇekli (nazlm veya uygu].ama) imar planI bulurunayan ve aynl zamanda da

rov verreşix aıanı içerisinae ka]an 10? ada 89 parse] numarall taŞIrıİna

zın itraz,işlemıeri ile ilgi].i talep dosyaslnın görüşü]mesi tekıifinde
bulürnulnür ş tuİ .

Enciimenimizce yapl].an görüşme sonunda;
İ]iniz Merkez Gökçeptnar Köyü stnı!farı içeİisinde yer a],an, a]t

öfçek]i (nazlm veya uygulama) ima! plan1 bulunmayan ve aynı zamanda da

kov verreşit aıanı içerisiıde kalan 10? ada 89 pa,se1 numara11 taşınma

zrn itraz işıenıeri i].e i]gili tanzim edilen ekli ta]ep dosyasında be-

lirtitdiği iekilde ifraz iş].em dosyaslnın 3194 sayllr İma! Kanı,ınunun

ifraz ve Tevhid BaşlIkI1 15.maddesi gereğince uygun gorüfİtüş o1up, ay-

n. y.""nrr,, 16. İıaddesi ve p].a'srz Alanlar İmaİ Yönetneliğinin 44 ve

45. maddeıerine göre tesciline, gereği için kara! örneğinin 1l özel
İdaresine tevdiine Enciimenimizin 06,|a,2a2o tarih}i toplantlsanda mev-

oy biİtiği ile karar verildi.

ğ-:?illr,,Mk



miştir.

\

İ L ENcijMEx İ GüNDEM,IİrJJJ*o"

15/a9/2a2o

H.BEDİR
üy.

A. sÖKl,jEN

( tzinri )

TUTANAK ÖZETic6iıi o 
-lıınuoı 

ıuwsaı,ı ıve,ı«rı

Daj.resi
Tarihi / No öoeneqin akta!llmasınaİI ıt"rk.r ,r" i üÇ.

koy a]EyaPrIa!lnın.
"-i l ihtivac1 ve rr1-
İİrae qru.nrir ni ",t
}e r inin daha etkin uy

qularmast iç in odenek
aktarI lmas I !aleb1,

özel
idaresi

14 / 09 /2o2o
5 819

İ-tr", iş ı..inin yup, l-
roasrna.1-1iıni z rose 1lçesi

Övünce köyü sln].rlaİt
j.Çerisinde bu]unan
13] ada 4] parseI no-
ıu taşj.nmazrn ifİaz
iş].emi .

öze ]
tdares i

74 / a9 /2020
581?

Tİ7-İŞ".inin Yup,l'nu
]Ii.i, «"ıı.i, l ıç," i
sokmen xoyı san].'Ia!ı
içerisinde bulunan
324 ada 5 nolu palse-
1in i fraz j.şlen1,

öze l
İdaresi

ı4 /09/202a
5816

İİİİi d"tuyl "n,"ü"neİek yeniden Encümene

sunuLmasana.
İl j.miz fiıerkez Tekke
Köyü s rnı rlarr iÇeri-
sinde bulunan taşln-
mazda Yola ve dereye
terk iş]emi,

özel
idaresi

|4/09/2o2o
5 818

aLi

LEK

l/1,

v. s. BAŞER

(Bırtunnadl )



karar Özeti

Yola ve Dereye Terk
t5 /a9 /202T op 1anE

G'iıntı
Kamuran TAŞBİl-EKBaşkan

V. s. BAşER

Ero l
NAzIR

Enctiınen
Müdürü

üye I e. soı<ueı

H. BEDiR

E.NAZIR

GüMUŞHANE VİLAYETİ 1], ENciJr4ENİ

KARAR

1I öze]. 1daresinin, yola ve deleye tefk işlemi hakkındaki teklif

,"rr., İ'.-"*İ., i teLkik edjlıp qereği göruşLıIdu

trnaf PIan]nda ."rr.r", nr.!riği ı.oırnacux alanda bulunan merkez

Tekke Koyü 2I3 ada 2 "l, 
3 ,2;;;;;-ln' t,pualan,n, sahip parse], 2019/

l9 saVı]ı qeneIgenin 
","oo,"'n'n 

(B) f;kİastnr,n. 5,.bendindeki "Meİkez

vone!lm kapsanIndaki kamu ıa.r"l..i.l. yetkisi içindeki_ka,nu YatIrtmla

};;;:';.,;' ;;;; mü1 k i ye! i ne .lİ,;İl:'ı:*",il:;i:"]i:,';i:il':":İ::İ-
ki mij{İıktin olnayan meskun alan
;İ#;;;'-;;;fstrnıartnda bu maddenin birinci ve ikinci ftkrastnln

Vel dIan hılkumlerde be]Irtl _e; şaİ!]aİ ararrmaz" hukrnunce_parselasyon

planı yaprIaıok tesciı eaiımeaen once, ,ıygulama imaİ planlna qöİe göre

ifraz, tevhid, yola çerk ",,;;;,;"İ;;u"' 
İşleıılerinin yaptlabilmesi

IÇin, büı iş]emLere konu laş]nma?lar paİseIasyon o+u"}_::':' aranmaya-

cak taşınnazlai kapsamlncla *"io,q,no"", 3194 sayrIı inaf,KanrınunLrn I5

ve 16.mdddelAİine ]stinaden ;;;;;; iri, ıı"ıx., Tekke l(oyu ,|,1:a,1

nolu Darselden krokisinde " 
ies,ae m2) ve D2 (4?,?o.m2) iıe göstert-

len alan].arrn dereye, Y 
'"', 

jn-^'ı ile gosterilen alanln yola lerk

edilmesine, te!k].er sonrasa *.i.r-ira .aj z ,rolu parselin. (2984,56 m2)

o l u ş E u r u l İna s r na , cinsIni n o,""-""'"* korJnmastna yoneLik 3194 saVI]r

imaİ Kanununun j fraz ve ""nji-,"",o" 
Ib,naddesi_ i]e_TesciL ve Şijyu_

un tzale baŞllk].I ro,maaaesrne qoi, işr"m yapllması ile ilqili dosya-

.,n oo.rsuı.",i tek,l ifLnde buIunuImuŞLu!,
'" " İn.u..n,.,,.e yap:.] an_ goI],ışm:^:'i:::::"._ 

aıanda bu}unan nerkez
tmar planrnda tartmsa] .:::];:'J"Ş:':İ";,;;-;";İ; parset 2019l

Tekke Köyu 213 ada 2 nolu 3,

]9 savL].ı qenoIgenin Z'',"Oo",İl,n İe, r,x""n,n 5,bendindeki "Merkez

yonetim kapsamındakj_ kamu td;;;;;;,;i; yetkisi içindeki^kamu yatrrımla

r !nda veya kdmu mu]kryeL!ne ]lt "r"n:,"O", 
parse]esyon pIanlnIn LaLbr-

İİ';:";;'^'";;;;"n-,""'*un,l"ii",-il" korlıma amdç]I }T?: _|' ", 
adalaıı -

nın geli kaLan kIstmIarrncla ou ı,"aa,nin birinci ve ikjnci frkrasın],n

Vel alan hüküınIeİde u.ırr.rrln ş.raıo. ".on."." 
hükmunce parseIasyon

;;:.:,i:,;;";;-;::.:: ":.::.:i;:":'İ;":'::i:li.iTil.'}:;]l:,:;;:":"'"iflaz, teVhld, yola te!,( ve

, çiİ,' n, :. ş ı..ı 
" :" *,"" l:"*İT:i}:;":i:,;i ;;,::,1 i:,].::,i:^iliili,i;

;:-,;:;::::;:;l":'T:İTl:İ:,-il;;;:;.'i,;, Mer k;z Tekk: K:y",_] ::::, :
nolu par5e]den krokisInde Dl (89:88 m2) ve D2 (4?,?0,m2) ile gösEer1-

ıen alanlarrn dereye, Y ır,r).)i, ^rı ile gosterilen alanın yo],a teİk

edilmesine, telkleI sonras1 n.i..-ira-.oi 2 nolu parselin Q984,56 r2l

olrışturrılmaslna, cinsinin o"io,-"""n korunmasına yönelik 3194 sayılt

üye

Say r 29M. UÇAN

üye

E. AKDOĞANUye
üye
üye



tna! Kanununun "'::':,:::|:: iii}'l}i.i';lİİİ=l;::,':;:İ} :;"İ::,
ıın iza]e başILkI! I6,maddesInc'_:-,_,:;, iie i]oiIi detay1I jncelene

"u 
y",İn Yola terk ,: o,::l:,:",*:";i;;";";;;", i] en.,m,ni", sı,ınuLma51

İ"p'rİurui, inceLemeyi ,:::ill:"";l_;;;], 1dur..rn" tevdiine Enci,ımenimi_

n", q."qi için karai '|l:Y::İl"İ;";';;,;;;;. oy birIiği ile karar
,ı.n r s. os. zozo tarihli Eoplan

ve r i ]-rlr.

H. BEDtR
M. UçAN

0ye
0ye

(Bulunnadr )

il,
A. SÖKMEN

üye
(İzinti)

KAN



GUMÜŞHANE vlLAYETİ tl ENctjMENİ

KARA

tI ozel tdaresini", i!:i, i:l:Ti"::,:::ilHsI 
hakktndaki tekIif ya

,,,, iıİ "xı".i .":Iio :d:lİ^:'i:İİ ::l::İ:;: ,çerisinde yer aIan,
lIimiz KeIkit İIÇe5t 5ol«ıe'a^-'ri.r-or"., 

buILınmayan ve köy yerle-
a j t öLçekt i (naz ım .veya.uyguli",]!",,5_i""r".ı numa!aIı taştnnazLn iftaz

"ıx "lin] içerisinde *"", 1'lr::in;r,i.ruirr..", tek}ifinde bulunul_
işlem]eri rIe I1gi}i ta}ep do!

ü. UÇAN

nıuştur.
İl.*,.nr.,,., yaeı üan g:, u:n:_:,:n:l::;en.r..ni.r,., v"p, Li" _??]lİ,İniİ"i,jii. r"r, içerisinde yer aIan, a]t
tIImiz Ke]kjt İtÇesi sökmen l:' :, : 

^ 
, 
-;,, 

, ,,".^van ve koy yeİIeşiktIImiz Ke]kjt İüÇ.'i.söT"l.::'İrİ.,'orrr.^"r"n ve koy yeıIeşik
ölÇek]i (nazırn veya_uyguIanaü _,i,:^:"", nutnaralı !aşrnmazLn if raz_i;, .^L]: '.i7rn veVa uyguIana} .'l':,:;:;'.;;;;"İ,'..r,,,.",,n ilraz iş'
]İ]İİ-İr"rr"r.o. kaIan 324 İ9i^_ ,^,,. rr]eD dosva5ında betırıiIdiğt
"İ"n, 

iç", :.s,no. !"'"" İ1o _i:i.; Pİİ;';";;;-d;;y.5ı;da beI j rıiIdiğt
IemLeri tle iLgiIi tanzirn'o':"'",;;-...,,,1 tmar Kanununun if!az ve TevIemleri ile ilgili tanz j,m 

_eo:;",31;; 
_;.;;i 

r, tmaİ Kanununun iflaz ve

şekilde ifİaz rşı"i.d::yi:'_:i']":"-,,";; qörülmı]ş oltıp, aynr. yasanı

ll: :::*:l,":';şi:::,^iii::"ş:!l?[::i::iii;ll;.i:,i"i;"Ti:"::;:i'İo. ..jo"., ve pıansız i}.il:: l:::.'::;Ş;;,;-;İ özeI tdaresine tevdi
nİ qor" ü-""cir:n", !,!:ğ:^l:,:^:li"], i".ii..r.rnda mevcudun oy birliği
ine Encünenimi zin

.6i icin karar ol ülE9rııJ " -- 
revcudun oy birliği

s. zozö tarihrl topLantrs!ncta fi

(

şeki]de i] raz iŞIen dosYaslnıx.İ.'rrnrİ-norr,.ı]ş oItıp, ayn1 Yasan!n
nio saşr,t:., I5,maddesı 9",:g_";:^_,;^._ime].iöinin 44 ve 45, madde]

H . BED1R

üye
(Burunnadı )

ali A. sÖXlrEN

üy.
( İ zinli )

kaaar özeti
tfraz işlerni,

15 / 09 /202Toplant
Günü

Kamuran TAşBi1,EK

Encümen l Erot
Muduİü l NAzlR

H. BEDİR

E.NAz]R

A. SOKMEN

ile karar veli



GÜMÜŞHANE ViLAYETİ iL ENCüMEN1

ıı ozeL ıdaıesinIl, '.Il:: ::}::l';:,i:iillasL 
hakkIndaki lekLif Ya

zısı i]e ekleri tetkik ediljp i:;;,.,;;.i;r, iÇe!isinde yeİ a]an, aIt
1}inıiz Köse 1lÇesi 0:l]]:: ^:#r,;;"ni_rrr""^ur"n ve.aynt zamanda

olçekLi ,nazrnı ""Y" "r?ll:T: ] "". 
"i. 

ı'" " ı:, ada 43 parsel numalalL t,a-

l"'-*or r.rr.rr* aIanL iÇerisLn\ığ^l:;";^;;. dosyaslntn goruşüImesi tek-

sın mazın ifraz Iş]emlelı
ji fi nde nuIun'ıImuştıJr'. _.-,,..e sonunda;'- -- 

gn.r^.n,Ini"" y,P]I?n ",:,:::,,,,:;;,;;;İ1 lçe!isinde yer aIan, alt
İLimız Kose ilçesi ovüınce il,,. ii,.,_irır"r;layan ve aynr zarnanda

öLçek]i (nazlin ".Y" 'Ygll:T"^)i.:İ"'*"İ.""rrİ-.o" 4-3 parseI_numaralı ta-
Ja koy yerleşik 'l"'.] ::':i:'l;;ril-i.nri. edilen ekIi !a]ep dosyasln-
.,n*,,,. i, raz iş]en]e! i 

. l,.,.,r]l :; ;;;;;;,",. .,ri :::, l;.lTilr-ilİl]ia belirtlJdiği ş"kild",'li:"l;:."ao""r,g"r"Ern.e ı.ıygun g,

iin,t,u, ve Tevhid B'ŞLkl'ei:n;i;-iı.ni", i*., "::::l:li:rli^"İ:r"'ayn1 yasantn t6. madd:: l ^\İ: j ::'":";";] içtn karar örneğin

KARA

45. maddelerine go
§i ve pLansrz - rneğ inin İ I ozel
As.i line, geİeğj, için karar_u,

,:;:;İ;l;İ.'; ;. 6,, 2o20 ıarihüi lop}antls Lnda mev-

t.la res ine tevdj_.Uğ En*men1!(!l

::İ;;;"';',rdf 1}e k\ar veri]di,

H.BEDI
üye

{ Bulırnmad1)
VaIi A. SöKMEN

üye
( 1z inri )

kaıar özeti

l fraz işlemi,$/a9/202Toplant
Gülnü-amulan 

TAŞBlLEK

V. s.BAŞER
Encümen
Müdurü

H. BEDiR

E. NAzlR

NAzIR

A. Sö(MEN



karar Özetj.

Ödenek aktarl]mas1,
* /a9 /202TopIant

Günü
iamuran TAŞBlLEKBaşkan

V.S.BAşER
Encrimen
Mrıdüİü

A. SOKMEN

H . BED1R

E. NAzlR

GUMÜŞHANE ViLAYETİ 1L ENCüMEN1

KARAR

zin 15.09.2020 ta!r ;]:';İ],;;";-;;";udun oy birliği iLe kalar

verildi

t] ö"o1 tciaresinin, odenek aklafnasl yaprlması hakklndak j,teklif

,"rrl, İ".*' U ediIüp gereği_gol),i}İu"r.r"o, r"rInln aciI ıhtiyaçıarI_
ilinjz Merkez Ve TlçeIeİ1l'-' ^:j,.-:,:-'-, ]orinln daha etkin ve

nln karşı Ianmas t :" 1' "ii::_::,:li].", ""i"., i.].o. oo0, oo TL ödeneğe
,",.mli uir şekilde üıygu],anm""', ]::|.:::i:;--l"il.nrrm.x ilzere MahaıIi

iİ:::";,:i]il:::"!'i!ı"ii'l""ii,l]i::,i,i;:;;:l,::"l1,İ,]i"il!,,i.]ilil
maya Yonel j. k ma j zeme ALImI 

"]ç, :_;;; ; ;;;;; tek l i f inde bulunul mrıştrrr,

artç., inin il9iIi rerLibınoil,,.*" 
.onrna",

Encumenimi zce yap] üan. sol:ı:ğ 
k,oi""iar"or ru.rnrn aci l ih1-iyaçLar L_

t l Lnüi z Meİ kez ".. l }ı:l:1':;;.;ı'rx-iir...ı".inin daha_et kin ve

nln karşIlanrnas] ve I] j,mlzoe 
'-' _,_ ,nrn ,1ı1 İl öze] tdaregi bütçe-

u"l,.,, o,, şekiIde uYgulanm",:;,'i];;.;;;;',;i:^I"}:":i'.:İ,::ili 
::^::sinin i]gi]i teıribinden,a:r};:..;;;;; 1.oo0.oo0,0o TL, Gi

I i İdare Bir l ikl",] ", "":i::,, ;:ii"i,ji..öö,., T]_ odeneğln "!""]Y:i_
vrınmaya Yone!]k Mal7eme AlLm- lvii 

o)"i ta.r".ine tevdiine Encrımenimı-

ne, gereği için karar j(neq]:':'_:_^" mFvcudun oy birliği iIe ka!ar

M. UÇAN

rjye

H. BED

üye
(Bulunnad! )

Vali. A. SöKMEN

0ye
(İzinri)

v. s. BAŞEF

Erol
NAz]R



İ], ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNAN1AR

TUTANAK OZET1
ci.;ıoet{oı BUI-UNAN EVRAKIN

DaiIesi
Tarihi / No

11 6ene1 Mec]isine su-
nulmasına.it özel idar:esinin

202I yLIr bütçe tasa-
rı s Inrn görüşulmesi.

ozeI
1dares i

2,7 / 0B /202a

1Adet at / 09/ 2020

M.UÇAN v
üye(Al]

Sr
No

öZEI

1

A. sÖKMEN

"=t



GÜMÜŞHANE VlLAYETİ İL ENCUMENl

KARAR

lt oze1 1daresinir., 2o2], yIII bütçe tasarıs1 hakklndaki teklif ya-

zısl ;r; e;i cetvelıer tetkik edi],ip gereği görüşüldü|
"'-'r;;;;;;rİ. i1 öze1 tdaresi x",nİ,o, 45,naddesi ve MahalIi idare-

l.. ;;;;"-;; ııuhasebe Yönetmelİğine uygun olarak haztr}anan, il özel

ldaresi 2021 yı11 bütçe tasansının ınceüenmesi Eeklifinde bulunulnuş-

tur
Encülrıenilili z ce yapa]an gorüşne sonunda;

;;";;.;-;;;;""İ.İn 2ozİ yııı bütçe tasaılsın1:, 'ı+]]lI Ti}T::::
,,,;:;:;i.:;:;.i;-;d;;;iği ;;kıiy]e kabu]une,.li:],::::l_::?:,"::
;İ.;:"::":;;:,;;;-;;.;;;i;"i ti"".ir ",ı"] y::]i:]:,":il}ll?iiii; "-İİİ.'-İİ "r.' 

ldaresine tevdiine Encümenirnizinreği için karar
01.09.2020 t lj iu.,tr.rrrau oy birliği ile karar veri],di

KAN

A. sÖh]4EN\s4

karar Özeti
2 021 yrlı bütçe ta-
salls}.

Enciimen I Eİol
Müduru I NAZIR

A. SÖKMEN

a|/ 09 /2o2Karnuran TAŞBİl,EKBaşkao

V. s . BAŞER

H. BEDiR

M. UÇAN

[,[y4

E. NAZIR



1L ENCUMENi GüNDEM VE TUTANAĞ]
oTURUMDA BU],UNANLAR

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAK]N
TUTANAK OZETi

Sr
No

Dai.resi
Ta rihj / No K.No ö ZET

1 öze l
1dares i

79/a8 /2020
4885

23 itimiz Kürtün l1çesi
Çayl.İçukur: Köyünde bu
]unan 115 ada 195 ve
222 noI,J parsel]elin
Tevhid işleninin ya-
pılmasa tafebi.

Tevhid İ şleminin uygun
gö!üldüğüne.

Tevhid ve ifraz
iş 1enninin uygun
görüldüğüne.

2 özeL
İdaresi

I9 / 08 /2020
4901

24 İlimiz Köse i lçes i
Gökçeköy köyunde
bu]unan 06 ada 1 ve 2

parselin tevhid ve if
raz iş]eminin yapl].na
sr ta]ebi.

K1,1ENj§#



GüMüştiANE VİLAYETI 1], ENC1JMENİ

KARAR

İ]Öze]İdaresinin,tevhidveifrazişleınininyapılnasthakklndaki
t.kl;; ;.;;". ile ekleri tetkik ediIip gereği gö!üşüldür

1Ij.miz Meİkez övündü köyü;de ıuıunan ve köy yer],eşik alanl iÇeri-
sinde kalan,alt ölçekli (nazl,tü-uygulama) herhangi biİ imar p]anı bulun

;;;;; ;-;;" 9 ve 10 par:sel n"n.İİ,l, taşrnnaz],arln önce tevhid ve son

l"lu--or"uu" parselin de ifİazına yönelik haztrlanan talep dosyaslnın

gorüşülmesi teklifinde bulunulmuştuİ,
' Ena*aniairae yapılan gorıtsmp sonunda;

İliniz Merkez Övundu xcıyunde bu],unan ve koy yefleşik alan1 iÇeri-
sinde kalan,alt ölçekli (nazt;_uygulama) herhangi bir imar planl bulun

mayan 168 ada 9 ve 10 parse] n",iur]. taştnnazlalln önce tevhid edile-

.İ'*-..".""rra. oluşan parselin de ifıaz işlen}eri ite itgili tanzim

;;;a;;;;İİ talep dosyasında belirtildiği şekilde ifraz işlem dosyası-

nın 3194 sayrlt İmar Kanununun ifraz ve Tevhid Baş]].klt 15,naddesi ge-

!eğince üygun görülmüş olup, aVn1 yasanrn 16,naddesi ve plansI2 Alan

]al tmaI Yönetmeliğinin 44 ve-li, ınaaaereril: ,":, ::::]l}:e, 
geİeği

İİİ,^O",".'o.".qinİn il özel ldaresine !:"9i}l" :":*,l]Ti"n
25,oa.2a2o t,arih].i toplantlslnda oy biİliği ile karar verildi,

karar özeti
Tevhid ve t fıaz
işleni -

Enciiİıen l EloI
MLıdürü l NAz]R

25/0B/202Ekrem AKDoĞAN

V. s. BAşER
H. BEDİR
E.NAzIR

NAZI R



karar Özeti

Tevhid işIemi.
25 / 08 /202Toplant

Günü
Ekrem AKDoĞANBaşkan

v. s . BAŞER

H. BEDİR

Enciimen
Müdürü

E.NAzIR
A. SOKMEN

GüMü]şHANE VtLAYETİ iL ENCUMENt

KARAR

11Özelİdaresinln,tevhitişIenininy"P,}1:",hakktndakiteklif
""rr;İ 

;;"'.;İ;;İ İettiX ediIip geıeği qorüşuldıı:

1]imiz Kürtun i],çesi ç"",""İ" İoyu ",n,ıIu" 
içerisinde yer aIan

.,. ;;;;;.' ;;;nan'i biı,.".,İi;:;.'İ}i'U';;,:";::l ;iHlİİ,-::,l:l
i::i:,il"l:;::'i:i:ff .}i'il.'iinii] "i,,-o"",sroın 

9ortıştilııesi tek-

1 i fi n,lF bül!ınulltüuŞtur,'-' -"İ...".İ.',"e yapılan goruşme sonunda;

ilimiz Kürtün irçesl çavıİlul<u, Koyo s,n"la,ı içerisinde ye! alan

a 1t oı çek ı i herhang i .,: 
r i:,, İl;:İ,;lİ:'H';;,';":::i iil:::İ,-::rI::

IFŞi k a lanr :::, l:i:::"::':'"' r,oli, i"n,ı. .a,r.n ek}i talep dosya5ln
mazlaİrn tevh]t IŞleıılcır ":.-;;;;; dosyasının 3t94 sayIlr tnar Kanu-

:i"::'l;::)";:',liİi}'İ"iİlli; iğ...ao,", gereğince,Jygun görütmüş

olup. aynI yasdnLn I5, ln"oo"'"""n",-işı" y"p,ı""nu, gereği için

kalaİ oİneğinin tr o"ı ıao,",ine ıevdiine Encuİnenimızin ?5,0a,2020

;:;İ;r;';;;;;;;,",na" ov birliği i]e karar verildi,

$\r€ff,,ö'"k
EAŞ

Ero l
NAZIR



IL ENCirMENt GüNDEİ,, vE TUTANAĞI
OTURUMDA BO1UNANLAR

TUTANAK ÖZETİ6 şoıı,lDE Bul,uNAN EvRAI(IN

Dairesi
Tarihi / No

Yardlm talebinde bulu-
nulmastna.ı limi z stnrrlarl

içerisinde bufunan
Taşköprü-camiboğa zl
yolunrın standartları-
nln yü kse ]. t i ].me s j.

için yaldtm talebinde
bulunulması.

öze1
idares i

1 Adet karaİ veri]nj,ştir, 20/oa/2o2o

!=Ili.l}___-J. sölo4EN



GUMüşHANE VİİAYETİ tL ENCÜMENİ

KARAR

1tÖzeIİdaresinin,llimlzs!nırlaİtrçerisj.nde.bu]unan.Taşköpİü-
CamiboğazI yolu için y,rd,m L,İ:;,;;;'İ,İunul^u" hakklndaki tekIif ya

).lr-]İİnı*'.o"ip 9eıeği n"l]]i'il",r.r.oe bulı.Inan ve iıimjz ite
tlimiz Merkez İIçe slnüİüarlel::;i;";;,;;;;;; bağlayan Taşköprü_

konsu i 1Ieİın onem]i Tuİizm ",*,l:::,]i.:_;".."l,"r",n""rrranan yakla
.inibodaz1 yo]Lrnun slanclart]a!rnI yrıksellmel,:::::Y}:,li"l.kanlarınLn

ş,ı, ."i ly.t 11 , 5Oo ,000, 00. 
T: ,:,İ:, ;l,:;r;;;i;;; Yaf 1rım ve tşIemLer

."rersizLiği nedeniyle, Ku]tui ve. '"'::'"..::::;.-:"r< oımak uze!e, söz
::;:].;;;;;;,;;.denta]epedilecekmaliyardımaesasolmaK
konr]sü yolun 2o2o yr],r 

""",İ'o"n"^,nl 
,r",,u,ux yaptırllması teklj,-

finde bu]unüılmuştur,'-''"a".ra."İ.ır.e yapılan goıtişme sonuncla; __ +1 i

ı ı imi z Merkez t rç. ".n,.r]i,= 
ıi;;;:l:ı: 

":::,n:,:i"l' ;:;il}İ-::l;
şu LILerin önemli Turızm İn":l:, i:,il:i;::], ,,i".l"i,-i oro y!]I ya!IrIm
boğaz_ yoıunun sEandartIaİ]n,üü ]::-"",'-;. ,"in Kültur ve Turızm Bakan-
nroorarnrna aLInaİak vup" " 'lİ,i,i]l.irqrio.^ I1.5Oo.ooo,0o TL yardLn
j ı.or Yatırım ve tşlemle! Genel lıuoullu9-"]"^_"_","," 11 özel tdaıesine
İ"]"rİ.İ" ','",Imasrna, 

gereai için karaı orneğinLn 1I u

tevdj ine Encurneninizin ","]]o,o"",inIı 
Loplantlstnda oY birliği iLe

karar verildi,

söKMEN!i!,
M. UÇAN

|i"w

Karar ozeti
yardrm talebi.

2a /a8 /2a2Top]ant
Günü

Ekrem AKDOĞAN

V. S . BAşER

H . BEDlR
EroI
NAz]R

Encijmen
MüdürüA. SöKMEN

_gf



1L ENCüMENi GüNDEM VE TUTANAĞI
oTURUMDA BULUNANl,AR

L4/a1/2a2a

V. s.BAŞER

0ye
(Butunmad1)

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAK1N
TUTANAK ÖZETİ

S!
No

Daires.r l

Tarihr / Nol K,No oZ ET

Yola terk işleminin
yaprflnas]na.1

İdaresi
1o/01/2a2o

3861

2l İLimiz Merkez Karanus
tafa köyünde bulunan
161 ada 3 parsel nolu
taşlnmazfn iinal yolun
da ka}an kısmtn yola
terk işleminin yapr1-
nas1.

L]



GÜMUŞHANE VlLAYET1 1], ENCUMENj

KARAR

İI ozel 1daresinin, yola lerk işlemi hakkındaki tek]if yazlsı i]e
eki tetkik ediliP gereğj. görüşüldü:

1Iiııiz ııerkez Karaınustafa Köyünde bulunan ve ner'i imar planına

gö..-İİ; kr"., sanayi alanı lejantlnda,bir klsınr da imar_yolunda ka],an

161ada3parselnunaral.ı."ş,n,'u,,n2o19l13sayll1genefgenin2?.mad-
a""i.i. ıel f]kraslnın 5.bendindeki "Meİkez yönetim kapsamrndaki kamu

ia...r".inin yetkisi içindeki kamu yattllmlartnda veya kanu müIkiyeti-
ne ait a]anlarda, paIse-Lasyon planıoln tatbiki miimkün olmayan negkun

alanıaı iıe koluma amaçfr imal planı bulunan afanlalda ve_büyük biİ 
,

kısmt uygulama imal planlna uygun şekilde olüşan imar adala!Inın gel1

ı."i., *i".ar.r."da bu maodenin birinci ve ikinci fIkraslnda yer alan

itıxiıııreıae belirtilen şartlar aranmaz,, hükmünce parselasyon plao1 yapI

laraktesci]editmedenönce,uygulamaimaİp]anlnagö.eifraz,tevhj.d,
v.i" a..* ve yolan ihdas işlemierinin yapılabilmesi için, bu işlemfere

konu taş.nınazlar paİselasyon p],ant şartt afanmaayacak_ taşlnmaz],a! kap-

samtnda ka]dığIndan, 3194 ""y,ı, İ,u, ı(anunlın 15, ve 16 maddelerine is
tinadensözkonuslr!aşınmazineklitafepdosyasliçeIisindekikrokide
irj-n..t' ile gösterilen 107,60 m2'lik kısmlntn yola terkine yönelik

turrrl.rrun dosyaoın görüşülmegi teklifin de bu-Lunı,ıImuştu! ,

Enctjmeninizce yapllan görüşme sonunda;
l1iniz Merkez «aramı.]stafa Köyünde bu],ıJnan ve meİ'i ima! planlna

qO." İİ. k:.snl sanayi alanı lejantında,bir kısmı da inaı.yolunda kalan

ior ua. : paİsel nuınara1I tuş,n"",, 2o19l13 sayr11 geneIgenin 27,mad-

a".inin rrl fIkrasınln 5,bendindeki "Merkez yönetim kapsamlndaki kamu

İİ.İ.İ..İ"l" yetkisi içindeki kamu yattrınfarlnda veya kamu mülkiyeti-
ne ait alan]aida, parse].asyon ptanlnln tatb,iki mijmkün o],mayan meskun

"i.rrru. 
ır. koruma aınaçl1 inar plan1 b!ılunan alanlarda ve_büyük bi:_.

klsma uygu]aina imar planIna uygun şeki}de o1uşan ima! adalarıı]In gelı
ı..i"., ı.r"r.ı.u.r.nda »ıı madaenin birinci ve ikinci f].kraslnda yer alan

hüktimlerdebeliltilenşartfalaranmaz''hükmünceparselasyooplanlyapr
laraktesciledilmeclenooce,uygufamaimarplantnagöİei.fraz,tevhid,
,.i. a".* ve yofan ihdas işlenlerinin yaplIabiInesi 1çin, bıı iŞlemlere
konu taşrnır.ria. parselasyon planl şartı aranmaayacak" taşrfunazlar kap-

sanlnda kaldığrndan, 3194 ""yi-ı, t^"-r Kanunun I5, ve 16.maddelerine is
tinaden söz konusrı taşlnmazı; ekli lalep dosyasl içerisinde ki kİokide

i"i-n".rı i]e gösterilen ],o?,60 m2'Iik kısmınln yo],a terkinin,

karar Özeti
Yola Terk.

|4/a1/202Ekren AKDOĞAN

V. S . BAŞER

H.BEDİR

Ero1
NAzIR

Encümen
Müdürü

E.NAZ;P



3194 saya].r İmal Kanununun ifraz ve Tevhit Baş lrkta 15,maddesi

g.."qi"". uygun göİülnüş olup, aynr yasanrn.16,madde- sine göle işIem

;.;İİ;;"r- n., q.."qi için karaı örn;ğinin it özel tdaıe sjne tevdiine

Encümenimizrr L4.o.7.2o2otarihlitopiantasIndamevcüdunoybirliği
ile ka!ar: verildi.

V. s.BAŞER E. NAzI R

)

={---,jH
A. SöKMEN

M. UÇAN

üye
(Bulırnnadı



iT- ENCUMENj GUNDEt,l VE TUTANAĞ1

oTURUMDA BUT,UNAN],AR

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAK]N
TUTANAK ÖZET1

Sr
No

Dai res i ozET

Abdu]tah EEKIMoĞıU adlna
ihalesine.1 ozeI

İdares i
19 / 06/2020

32 01

I9 l1imiz Kelkit, Köse
ve Şiran 1lçelerinde
bulunan süt evlerinin
kiraya verilmesi iha-
]esi. saat: 14 .00'de

tliniz Merkez Tekke
Köyiınde bulyunan
5.662,aa f,2 taş lnma-
zln kira bedellnin
günce]lenmesi ta]ebi.

AyIık kj.rasınln 5.000,00
T], olarak be-
1irlenmesine.

'l özel
idaaesi

a2 / 01 /2a20
3554

2a

n^,L./r*,

n;#
şry"

o1 / 01 /2o2o

M. UCAN V.ŞlsAŞEL/
üye -rKlBoIJNady/

H. BEDIR (\o"oo
,$,,JA^A\u*

A. SÖKMENZ]R
üye

K.No



GÜMÜŞHANE VİLAYET1 IL ENCüMEN1

;;:;"İ;:,;;r;.-;""o]İ..-",.r..",^i,iİ a,-,oı,zozo tar,ihli topIantısInda
nevcudun oy bl r] iği aIa r verildi

M. UçAN

tJye
(Bı.ıIu.rnadı)

A. sölo.jEN

0y€

KARAR

İ1 özel Idaresinin, kira bedelinin günce]lenmesi hakkandaki teklif
yazlsı ile eki tetkik edi],ip gereği görüşü]dü:

İlimiz Merkez Tekke Köyü """iı", 
iÇerj,sinde 218 ada 1parselde

bulunan 5.662,80 m2 taşrnmaz, kapatl]an Tekke Belediye meclis kararly-
]a Tüvtürk Kuzey Taşrt lı,],ye", 1"tasyonları Yaplm ve İşletim Anoniın

!İ.t.tln" kiralanıırştır. Taraf]ar alasında yapllan sözleşmede on yll-
irı< ı<ira leaerlnin peşin olarak ödeneceği ve bı,ından dolay1 on yıI sü-

."ra" i.n sahibinden ilave bedel ta],ep edilneyeceği hükmü ye, a],dlğln-

a.i-r" Jo^.. içerisinden kira bedeline zam yapılmadlğı, bu nedenle söz

ı.o",",v".i"kirabede].iningüniimüzıoşul].aIlnauygunolarakyeniden
beLirlenmesi teklifinde bulünulmuştuİ,

Encümenimizce yapllan görküşme sonırnda;

lIiİ\iz Merkez Tekke Koyı] sınırıarı içerisinde 218 ada 1 parselde

bulunan ve kapatllan Tekke Betedj,ye mecIis karar],yla Tüvtü!k Kı]zey

r.şrt ıl,-ruy.n"- 1stasyonlaİ1 Yaplıı ve İşletin Anoniın Şj_rketine kiraya
verilen5.662,8oın2taşrnınazrn,kirabedefin-ioyaplIandeğer:tendirme-
1er neticesinde, güniimüz koşullarlna göİe ayllk kira bedelinin
5.o0o,oO TL o]arak belirlenmesine, gereği i!il^ k^,::. :,:::]:]:. :]*"

Ka

l

Ka!a! özeti
kira bedetinin be-
I irlenmesine,

Ero l
NAZIR

0,7 / 0,7 /202Toplant
Günü

Kanulan TAŞBi],EK

V. S. BAşER

Enci.iınen
Müdürü

H. BEDİR

E.NAZlR

A. SöKMEN



GüMüşHANE Vtl,AYETi tL ENCüMENİ

karar Özeti
süt evlerinin kiıa-
ya verilmesi.

E rof
NAz]R

0,7 /01 /202Top]ant
Günü

Kanuİan TAŞBİLEK

V. S. BAŞER

Encijmen
Müdurü

H. BEDlR

E. NAZ rR

Uye I A. SoKMEN

KARAR

İ] oze] idaresinin, 2886 sayıIı DevIet İhale Kanununun 45,maddesi

g...ği... Açtk Tek].if Usulu (Aclk Artıİma) sııretiyle kiraya verilnek
İr..] İn"r.r" çıkarj.lan iliniz Köse, Şlran ve Kelkit t]çelerinde bıılu-
nan süt evl;rinin bugün saat 14,oo'de yapalan ihalesinde;

2.5Oo,o0 T], muhammen bedelle 1o yıl süİeyle kiraya verilmek uzere

iha]eye çlkar]lan,Doğu Xaİadeniz Plojesi Bötge Kalktnma idalesi Başkan

i.qr.." ioo*pl tinanse ettiqi ve 11 özet Idaresinin Eş Finansman Des

i.qi ıa. yaptmr geİçekfeştiriien, Kelkit İ],çesi cunhuriyet Mahalıesi
35 ada 2] parse] numaral1 taşırunaz üzerinde bulunan süt Toplama Merkez

Binasr (15oo m2 arsa üzerinde 361,62 m2 bina) i],e Köse İlçesi Salyazr,

*ovu.a. z adet, Köse Övünce Köyünde 1 adet, Köse Gökçe Köyüde 1 adet,

nuiı.ia ori, köyünde 1 adet, Ke]kit deredolu Beldesinde 1 adet, Kelkit
,.."rur" xoyınje 1 adet, Kelkit ozen köyünde 1 adet, Kelkit Ballkı1
«ovuna" r a;et, Ketkit öğüt]ü Köyünde 1 adet, Kelkit Babakonağı Köyün-

de 1 adet, Ke]kit Sö}men Köytinde 1 adet, Şiran Şehit Hakan Mahal],esin-

de 1 adet,şiran Bj.]gili Mahallesinde 1 adet ve Şiran Kavakpınarı Köyün

deladetolmaküzeretoplan15adetsütköyevlerininkirayaverilme
si iha]esine istekli o1arak Abdullah HEKİMoĞT,U, Abdurratunan ŞEN ve

iiv." evvazoeıu iştirak etmiş olup, istekll]erden Abdr,ı]lah ürEKlMoĞlU

süt evlerini 5.75o,o0 tl, l\bdurİa-;an ŞEN 4,5oo,oo TL ve tlyas AYVAzoĞ

ıU 5.5oo,oo TL bede]le kj-].a].amayı teklif etmişlerdi],, 1steklileİden
eıar.rrr.t ıııxluoĞ],U 5.750,oo Tı bedel]e en yüksek teklifi vermiş olup,
istek]inin vermlş olduğu 5.?50,o0 TL']ik teklif Encümenimizce de had-

ai ıuyr* goru J. aı-iğunaen, söz konusu süt toplaİıa ev}e:i|in.5,?50:,0! 
T],

;;";;İ;';;;İ;;;-nnriroĞr, adlna ihalesine, gereği için kaıar ö!neği-
top]an

M.L
ü

(BuIu
A. sÖKMEN

üye
(tzinri)

31. İnaddesj.1l Encıimenjnin ış bu^tiİar! 2886 saYI1I DevLe! thale Kanununun :

9ereqlnce Lasdi k o]unuİ. U,?k0? /20,' 0

Kaıi

oy i rl iği iIe karar verildi.t 1s Inda

Kanı]ran TAŞ



1L ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞ]
oTURUMDA BULUNAN],AR

sr
No

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZETİ

Daires i
Tarihi / No K. No oZET

öze1
1daresi

12 / a6/2020
299B

11 111mr z Kose 11Çesı
subaşı köyünde bulu-
r.ar, 2.5a1 ,'7'7 m3 hafrj.
yat malzemesinin sa-
tlş ihalesi.

Adem AKTAŞ adlna
iha]esine.

2

İdares i
I2 / 06/2a20

299,7

72 11inüi z Köse İ tçesi
Bahçelievler: Maha]le-
sinde bulunan 1.93
ha'l1k a]anda bulunan
Kum-cakıl ocağI saha-
srnln kiİaya velifme-
si ihalesi.

İzafettin KESLER ad]na
iha]esine.

3 öze ].

1oaİesa
29 / 05/2a20

3394

13 İ]imiz Merkez Kaletaş
yayladere ve Söğüta-
ğı1 köy]erinde bulu
nan taştnmazlaİln ir-
tifak hakk1 verilmesi
talebi.

1rtifak hakklnfn uygun
görüldüğüne.

1

tdaresi
29 / 05/2020

3425

IA ltimiz Köse 1].çesi
Bj.zgj.li Koyünde bulu-
nan 220 ada 2 paIsel
no]u taşrnmazln ifraz
işleminin yapI]nasf,

1fraz İŞleminin uygun
görü]düğüne.

0ze]

24 / a6/ 2020
3 314

15 İlimiz Toruf İlÇesi
Kocadal (öyünde bulu-
nan 182 ada 2 ve 3

nofu palsellerin Tev-
hid işleninin yapıfma
sI ta]ebi.

Tevhid işteminin uygün
görü]düğüne.

6 ö2el
İdaresi

29 / 06/2a20
3426

16 I.LImız'!oluI _t.L Çe s t
Altrnplnar Köyünde
24o ada 99 paİsel ile
240 ada 100 parsef
nofu taşrrunazlarIn
yola teİk ve tevhid
iş]eminiı yaprlmas1.

Yola terk ve Tevhid
iş]e!İıinin yapılmaslna.



Sl
No

GÜNDEMDE BUT,UNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZETi

Dairesi
Tarihi / No K. No öZET

1 öze 1

24 / 06/202a
332a

I1 i] oze] tdaresi dislp
1in küruLuna üye seçi
mi yapl]mas].

H. Bedir ve M.Uçan'ın
seçilneferine.

s öze7
İdares i

29 / a6/2a20
3426

İlimiz Toru] t],Çesi
Aft]nplnar Köyünde
131 ada 9 parse] no]u
taşfrrrnazfall.n yofa
terk ve tevhid
işleminin yaplImas1.

Yola terk ve Tevhid
işleminin yapIlmasına

ffii"":';= ^, 
"';;'-W--g--=:ş"]



GüMüşI]ANE VlLAYETİ İL ENCUMENİ

Baş kan Ekrem AKDoĞAN Toplantl
Günü

3a /a6 /202a kaıar Özeti
Yo la'l'erk ve 'l'evnr(1
işIemi.

üye M. UÇAN

s . BAŞER
Sa\,1 18

U},e H. BEDiR
üy" E. NAZIR Erol

NAzI Rüye A. sÖKMEN Mudüİu
üye
üye

Uye

KARAR

1t özel 1daresinin, Yola Terk ve Tevhj.d işlemi hakklndaki teklif
yazlsı 1le eki tetkik edilip gereği görüşüIdü:

Mü]ga Alttnplnaİ Belediye Meclisince uygun bu]unarak onaylanan ve
mer'i 1/1000ö].çek]i uygu]ama imal planrnda meskun konut alanrnda bulu-
nan İ]imiz, Torul İ]çesi,A]tInpl.naİ Köyündeki 131 ada 9 palseI numala-
11 905.65 m' yüzölçiİnlü taştnmazrn 2019/13 sayılı genelgenin 27.rnadde-
sj.nin (B) flkrasinln 5. bendindeki "Merkez yönetim kapsamrndaki kamu
idaleleIinin yetkisi içindeki kamu yatlrtmlarlnda Veya kamu müfkiyetj.-
ne ait a]anlaİda, parselasyon planlnln tatbiki mi.lnkün o].mayan meskun
a]an]ar i]e koruma amaçl1 imar planr bulunan alan]arda ve büyük bir
krsmf uygufama imar p]anIna uygun şekilde oluşan j.maİ adalarınIn geri
ka]an klslm]arında bu maddenin birinci ve ikinci flkr:asanda vel alan
hükümlerde be]irtilen şart]ar aranmaz" hükmünce paİselasyon planl yapı
larak tesci1 edi]meden önce, uygulama imar planına goİe ifraz, tevhit,
yola terk ve yo]dan ihdas .işlenlerinj.n yapılabilrnesi için, bu işlemle
re konu taştnmaz]ar parse].asyon planr şarta alanmayacak taŞInmaz.Lal
kapsamlnda kaldlğından 3194 sayr11 İroar Kanunun 15. ve 16.maddelerine
istinaden 131 ada 9 parsef numaİa].I taşlnnaza ait ve krokisinde Y
(21.51m') ile gösterilen aIan].n yola terk edi]mesine, yo]a terk sonra-
sl kalan 131 ada 9 (885.14m') paİselin o].uşturu]masına yönelik, 3194
sayılr 1mar Kanunu'nun iflaz ve tevhit başIIkl.r 15.maddesi ile Tesci1
ve Şüyuun 1zaIe5i başIıklr 16. maddesine göre işlem yapIlmasIy]a itgi
1i dosyanın görüşü]mesi teklifj.nde bu]unu]muştur.

Enciimenimizce yapIlan görüşme sonundai
Mü]qa Altınplnar Belediye Mec]isince uygun bulunarak onayfanan ve

mer'i 1/1000ölçek-Li ırygulama imar pIanında meskun konut alanında bu].u-
nan İlimiz, Torut 11çesi,Attlnpınar Köyündeki 131 ada 9 paİsel numara-
1l. 906.65 n' yüzolçümlü taşrnma2In 2019l13 sayllt genelgenin 2?.madde-
sinin (B) fIkrasınln 5. bendindeki "Merkez yonetim kapsamlndaki kamu
idaİelerinin yetkisi içindeki kaınu yatırınfarında veya kanu nülkiyeti-
ne ait alanlarda, paİselasyon pfanınrn tatbiki mümkün ofnayan meskun
alan].ar i]e koruma amaçll imar plan1 bulunan alanlaİda ve büyük bir
kısnı uygufama imar pfanına uygun şeki]de oluşan imar adalaİInIn geİi
ka]an krsamlarrnda bu maddenin birinci Ve ikinci fIkrasanda yer aIan
hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz" hükİnünce paİselasyon planı yapı
larak tesci1 edi].meden önce, uygulama imar p.Lanlna göre ifraz, tevhit,
yola teİk ve yo]dan ihdas işlemleIinin yaprlabiLmesi için, bu iş]emle
re konu taşlnmazfaİ parselasyon plana şaİtr alaİİnayacak taşınmaz]al



kapsamrnda kaldrğlndan 3194 sayrlr İmaı Kanunun 15. ve 16.maddelerine
istinaden 131 ada 9 palse] numarafı taşınmaza ait ve krokisinde Y
(21.51m') ite gö5terilen alanln yo]a teİk edi]mesine, yola telk sonra-
st ka]an 131 ada 9 (BB5.],4İı') parselin oluştuİulmasına yönelik, 3194
sayılı İmar Kanununun ifraz ve Tevhid BaşlIk]1 15.naddesi gereğince
uygun göİü}müş olup,aynl yasanfn l6. maddesine göre işfen yaprlmaslna,
gereği için karaa örneğinin İI öze1 tdaresine tevdiine Enctimenimizin
30.a6.2020 tarihıi toplantlslnda oy birliği ile karar verildi.

gr=f--



GüMüŞHANE VtLAYET1 iL ENCüMENİ

Ba ş kan Ekrem AKDoĞAN Top]ant]
Günü

3a /a6/202c Kalar Özetj.

Disip.Lin Ku]:uluna
üye seçimi.

Uye M. UçAN

üye V. s. BAŞER
say1 I,1

üye H. BEDİR

Uye E. NAzIR
Encümen
Mudürü

E ro]
NAzlRüye A. söKMEN

üye
Uye

Uye

KARAR

1] Özel tdaresinin , disiplin ku]:ulunda görev a]mak üzere iki üye
seçilmesi hakklndakj. tek]if yazls1 tetkik edilip gereği görüşüIdü:

Disiplin Kurullar.r ve Dj.sip.]_in Anüiİleli Hakkrndaki YönetmeIiğin
MahaIli İdaİeIer Disiplin Kr.ırullaİl Baş]rklr (A)- 11 Öze1 İdaresi
Disip].in KuİuIu bölitmünün (c) flkrasr ge]:eğince, İ1 Öze] İdare Disip-
1in Kuru]unda bi! yll süleyle görev yapmak üze!e,yeni seçi].en seçilmiş
Enci.imen Üyeleri araslndan iki üye seÇifnesi tek]ifinde bu]unu].muştur.

Encijmenimizce yapalan görüşıne sonunda;
l1 0zel tdaresi Disip]in Kurufunda görev a]mak üzere i1 Encijünen

üyeleİinden Mihdat UÇAN ve Hüseyin BED1R'in seçitmelerine, gereği için
karar örneğinin 1] Özel İdaresine tevdiine Encümenimi2in 3a.06.2020
tarih]i toplantlsında oy bir]iği iIe karar veİildi.

BAŞ

A. SöKMEN{§#



GüMüşıIANE VIıAYETİ iL ENCüMENİ

KARAR

1-L öze1 İdaresinin, Yo].a Terk ve Tevhid işlemi hakkındaki teklif
yazrsI iIe eki tetkik edilip gereğ1 görüşüldü:

Mü]ga AttlnptnaI Be]ediye Meclisince uygun bufunaIak onay]anan ve
İrer'i 1/1000 ö]çekli uygıjlama imar planlnda neskun konut afanrnda bulu
nan İ]imiz, Torul 1lÇesi, Altrnplnar Köyündeki 240 ada 99 parsef nuna-
ra1l 338.65 m' yüzölçljmlü taşIİımaz ile 24oada 100 parsel nrımara].ı
64.43m' ']ik taşInmazlaIın 2019/13 saytl1 genelgenin 27 .maddesinin (B)
frkİaslnln 5.bendindeki "Merkez yönetim kapsanlndaki kamu idareleİinin
yetkisi içindeki kamu yatrrlmlallnda veya kanu mülkiyetine ait alanlaİ
da, parse]asyon planlnın tatbiki mümkün o]nrayan meskun alan]aİ iIe ko-
luma amaçlt imar p]ana bulunan alanlarda ve büyük bir klsml uygulama
imar pfanIna uygun şekilde oluşan inaİ adafaİınrn geri kaIan klsImfa-
rlnda bu maddenin biİinci ve ikinci f]krastnda yer a].aa hükilnılerde be-
1irti]en şartlaİ aranmazl' hükmünce paİselasyon p]anı yapılarak tescil
edilmeden önce, uygulama imar planlna göre ifraz, tevhit, yola terk ve
yoldan ihdas j.şlem]erinin yaPrlabilmesi için, bu iş]emlele konu taşın-
maztar parselasyon pfant şartr alanmayacak taşInmazlar kaPsaıunda kal-
dığından 3194 sayılI İmaİ Kanunun 15. ve 16. maddelerine istinaden 240
ada 99 parsel numara]ı taştnmaza aj.t ve k]:okisinde Y (18.85m') i].e gös
terileo alanrn bedelsi2 yo]a terk ediıınesine, bede]siz yola terk sonla
sı kalan 240 ada 99 parsel numaralı (319.BOın') taşlnmaz iIe 240 ada
100 parse] nu]na!alr taşlnmazIn birleştiri]erek A (384.23m') parseIinin
oluşturu]mastna yönelik 3194 sayt11 İmar xanunuInun ifraz ve tevhit
baş]Ik.Lı 15. maddesı i]e TesciI ve Şüyuun İza]esi başlıklı 16. maddesi
ne göre iş]em yaPılmasayla ilgili dosyanln görüşülmesi teklifinde
buIunu].muştur.

Encümenimizce yapılan gorüşme sonunda i
Mü]ga Altlnplnar Belediye Mec].j6ince uygun bulunarak onay]anan ve

mer'i 1/1000 ötçekfi uygu]ama i]naİ plananda meskun konut a]anlnda bulu
nan İlimiz, Torul İfçesi, Altanplna! Koyündeki 240 ada 99 parsel numa-
ralı 338.65 nı' yüzö]çijm].ü taşlrunaz ile 24oada 100 parsel n!ımaralI
64. 43m'' Iik taşİnmaz]arın 2019l13 sayıla genelgenin 2?.maddesinin (B)
fIkrasının 5.bendindekj. "Merkez yönetin kapsamlndaki kamu idare]erinin
yetkisi iÇindeki kamu yatrr]nlar:rnda veya kamu mü]kiyetine ait aIanlar
da, parselasyon pfanlnln tatbiki mljmkün o]mayan neskun alanlaİ ile ko-
rrna amaçIa imar planl bulunan alan]arda ve büyük bi]: kasmr uygulama
imar planIna uygun şeki]de ofuşan imar ada]arlnfn ger:i ka]an kıslmla-
rlnda bu maddenin birinci ve ikinci frkraslnda yer alan hükümlerde be-
]iİtiİen şartİaİ aranmaz|' hüİmünce parselasyon p]anl yapl]arak tescil
edi]meden önce, uygu]ama imaİ planrna qöre ifraz, tevhit, yo]a terk ve
yoldan ihdas işlemlerinin yapı]abiImesi için, bu işfem]ere konu taşln-
mazlaİ parselasyon p]anl şartı aranmayacak taşrnmazfar kapsananda ka]-
dığından 3194 sayı]1 İmar Kanunun 15. Ve 16. nacldeferine istinaden 240

BaŞ kan Ekrem AKDoĞAN Toplantr
Günü

30 /a6/2o2a| kaıar Özeti
Yo].a Terk ve Tevhidüye M. UÇAN

V. S . BAşER
say 1 16

Uye H. BEDiR
UVe Encümen

Müdürü
Ero].

NAz IRüye A. SöKMEN

üye
üye

Uye



ada 99 parsel numaral1 taşl!ımaza ait ve krokisinde Y (18.85n') ite qös
teIi].en alan]n bedetsiz yo]a terk edilmesine, bedel9iz yola telk sonra
st kalan 240 ada 99 paİsel nrınalal1 (319.80m") taşınmaz ile 240 ada
100 parse]. numalalt Eaşlnmazın birleştirilerek A (384.23m') paİselinin
oluşturulmastna yönelik, 3194 sayrIa İmar Kanununun ifraz ve Tevhid
Baş].ıklr 15.madde- sigereğince uygun göriilmüş o1up,aynI yasanın 16.
maddesine göİe işlem yapl]maslna, gereği için kar:ar örneğinin 1I Özel
İdaİesine tevdiine Eıcıımenimizin 30.06.2020 talihli toplantlslnda oy
birliği ile karar verildi.

M. UçAN

tJye

t/ı
W



GüMüşHANE VİıAYET1 l]- ENCüMENİ

Ba ş kan Ekİen AKDoĞAN Toplant
Günü

3a / 05/ 202 Karar ozeti
Tevhid iş ]emi.M. UÇAN

Uye S. BAşER
Sayt 15

Uye H. BEDIR

üye E. NAZlR
Encümen
Müdürü

Erol
NAZ]Rüye A. SoKMEN

üye
üye

üye

KARAR

İ1 Özel İda.esinin, tevhit işleminin yapafmasI hakklndaki teklif
yazısr ile ekleri tetkik edi]j.p geİeği görüşü]dü:

l1imiz Toru] İfÇesi Kocada] Koyü sInırIarı içeİisinde yer alan,
a]t ölÇekli herhangi bir imar p]anl bulunmayan ve aynı zamanda köy yer
leşik alana içerisinde kalan 182 ada 2 Ve 3 parsel numaralı taşıfunaz
larrn tevhit iŞlemleri ile i]qi]i talep dosyasınln görüşüImesi tekli-
finde bulunu]muştur.

Encümenimizce yaprlan görüşme sonundai
İ]i!İüiz Torul İfçesi Kocada1 Köyü sIntllarl içeİisinde yer alan,

alt ölçekfi herhangi bir imar planı bı]lunmayan ve aynl zamanda köy yer
leşik a]an] iÇerisinde ka]an 182 ada 2 ve 3 parsel numarall taşlİımaz-
1a!].n tevhit iş]emleri i].e iıgiti tanzim edilen ek]j. talep dosyaslnda
beIirtildiği şekilde tevhit işlem dosyas]nrn 3194 sayrl1 Imar Kanunu-
nun ifİaz ve Tevhid Başllklt 15,maddesi gereğince uygun 9örülmüş olup,
aynı yasanın 15. naddesine göre işlem yapılmastna, gereği için karar
örneğinin 11 Öze] 1daİesine tevdiine Encümenimi2in 30.06.2020 tarihti
top].antısrnda oy birIiği ile karar verildi.

.OhM- SÖKMENM.UÇAN

0ye-

ü(J,



GüMüŞHANE Vİ],AYETİ lL ENCüMENİ

Baş kan Ekrem AKDOĞAN Toplantr
Günü

3a / 05/ 202c kaıar Özeti
lfraz lş]emi.Uye M. UÇAN

üye s. BAŞER
s ayı 14

Uye H. BEDİ R

üye
üye
üye

E. NAz 1R

A. SoKMEN
Encünen
Müdürü

Ero1
NAz IR

Uye

KARAR

İ] özeı 1daresinin, ifİaz işleminin yapı]masr hakkrİıdaki teklif ya
zlst ile ekleri tetkik edilip geİeği göİüşü]dü:

İ]imiz Köse İlçesi Bizgili Köyü srnİrIart içe]:isinde yer alan, alt
ölçekli (nazlm veya uygufama) imar planl bufunnayan ve ayn1 zamanda
da köy yerleşik alant içerisinde kalan 22a ada 2 parsel numaİalı taştn
mazrn ifİaz işlemleri ile i]gili talep dosyasrnın görüşülnesi
tek].if inde bulunu]muştur.

Enciİneninizce yapl]an görüşme sonunda;
1]imiz (öse 11çesi Bizgili Köyü sanrrlar1 içelisinde yeİ alan, a]t

ölçek]i (nazırn veya uygu]ama) imar planl bulunnrayan ve aynl zamanda
da köy yerleşik a.Lan1 içerisinde kalan 220 ada 2 parsel numaİall taşln
mazın ifraz işlemleri ite ilqj.li tanzim edilen ekli talep dosyastnda
beIirtildiği şekilde ifraz j.şlen dosyasanln 3194 sayl]ı İınar Kanrınunun
ifraz ve Tevhid Başllk]_r 15.maddesi gereğince uygun görülmüş o1up, ay-
nl yasanln 16. maddesi ve Plans12 Alan].aİ İınar Yönetmeliğinin 44 ve
45. maddelerine göre tescifine, gereği için karaİ o]:neğinin İl oze]
1daİesine tevdiine Encümenimizin 30.a6.2a20 tarihli toplanttsında oy
billiği ile kaİ:ar veri]di. n

fu-"*--*BAŞ



GüMOŞHANE VtLAYETi İL ENCüMENİ

Baş kan Ekrem AKDoĞAN Top]ant j

Günü
3a / 06/ 202( karar Özeti

Kum-Çak1]. ocağı iha
1esi.

üye M. UÇAN

üye V. s . BAŞER
S ay1 12

üye H. BEDİR

üye
Uye

üye
üye

E. NAzIR
A. SoKMEN

Encümen
Müdürü

Ero1
NAZ IR

Uye

KARAR

İ1 Özel 1daresinin, 28B6 sayrfı DevleE İhale Kanununun 45.maddesi
gereğince Açak Teklif Ustrlu (Aclk Arttrma) suletiyle sat.!şı yaPIlmak
üzere iha].eye çıkaİı]an 11iniz Köse İtçesi Kabaktepe köyü sln].rIaİ]nda
bulunan Kum-Çakll malzemesinin bugünkü kiralana ihalesinde;

193.125,30 TL muhammen bedel]e 5 y1l süreyfe kiİa]amak üzere ihale
ye Çrkarılan Köse İlçesi Kabaktepe Koyü sınıİ]arlnda Maliya Eazinesine
ait 1,31 ha']Ik alanda bu]unan 1 (a) Gİubu Maden (Kı]m-Çakrl ocağı)
sahasın]n ihalesine tek istekIi olaIak İzafettin KESLER iştirak etmiş
o.Lup, istek]i 200.000,00 TL bedelle Kum_Çakt1 sahasın]. kiralamayl tek-
1if etniştir. İstekliain vermiş olduğu 200.000,oo TLilik teklif Enciİne
nimizce de haddi layık görütdüğünden, söz konusu (un-Çakrl sahastnrn
200.000,00 TL bede]]e İzafettin KESLER adlna iha]esine, gereği için
karar örneğinin 1l Öze1 İdaresine tevdiine Encijmeninizin 30.o6.2o2a
tarihli toplantısInda oy birliği i].e karar ver:ildi.

UçAN

üye
a1

.l/,//

t1 Encüneninin iş bu !aİaİ] 2886 sayı]ı Devlet
geİeğince tasdı k o lunur. a2)/o612020

(*J"

tkJ-ffi;4

tha]e Kanununun 31. naddesi



GüMüşHANE VlLAYET1 İL ENCüMENi

Baş kan Kaİa! Özeti
ıtafİiyat mal zemesi
satrşı.

Enctmen I Ero]
Muduru I NAzIR

Ekrem AKDoĞAN 30/06/2a2

V. s. BAŞER

H. BED]R
E. NAZIR

İ1 ozel idaresinin, 2886 say]11 Devlet lhale Kanrınunun 45.maddesi
geİeğince Açak Teklif Usulu (Acrk A.tırma) suİetiyle satlşl yapllmak
üzeİe iha]eye çIkarllan İ]imiz Köse İ].çesi subaşİ köyü sInırlartnda
bulunan hafr:iyat malzemesinin bugünkü satrş iha]esinde;

20.405,11 TL mıJhaİunen bedelIe satışI yapılnak üzere ihaleye çıka-
rı].an Köse tfçesİ subaŞr Köyü slnrrfarı dahi]inde 158 ada 45 no]u par-
se1 üzerinde bulunan 2.50].77 m3 hafriyat ma]zemesinin satlş iha]esine
istek]i 01aı:ak Adem AKTAş ve Mustafa öZTüRK iştirak etmiŞ olup, istek-
Ii]erden Adem AKTAŞ hafriyatr 42.000,00 TL, Mustafa ÖZTÜRK 40.100,00
TI bede]le sat.ln afmayı teklif etmişIerdir. 1stekfi]elden Adem AKTAŞ
42.000,00 TL bedel]e en yüksek teklifi veİmiş o]up, İsteklinin Vermiş
olduğu 42.000,00 TL'lik tek]if Encijmenimizce de haddi 1ayJ.k görtildü-
ğünden, söz konusu Hafriyat malzernesinin 42.000,00 TL bedelfe Adem
AKŞAK adlna 1halesine, gereği için karar örneğinin İ1 Öze] 1daresine
tevdiine Enciimenimizin 30.06.2020 tarihli toplantlslnda oy birliği ile
kaIaI verildi

KARAR

V. S. BAŞER
üy.

qMUÇAN

ll
İl Encurnenınin iş buJ4.(arı 2886 sayili Devlet thale Kanununun 31

qel eğ.nce ,".a,ı. or,nu,.?'l. )oe 'zozo
\J \'/ Kanu

Toplant:
Günüüye

üye
Say1 11

üye
üye
üy" A. SöKMEN

üye
üye

üye



GüMüŞHANE ViLAYETİ iL ENctjMENİ

Baş kan Ekren AKDoĞAN TopIant]
Günü

3a / 06/ 202c Kalar özeti
trti_fak hakkı.üye M. UçAN

üve s. BAŞER
Sayı 13

üy" H.BEDiR
Uye

Ero ]
NAZ IRüy. A. SöKMEN Müdürü

üye
üye

üye

KARAR

İI Özet İdaresinin, irtifak hakkl verilmesi hakkandaki teklif yazı
s1 i]e eki tetkik edi]ip gereği görüşüldü:

İlimiz, Merkez i]çe, KaIetaş, söğütağr1 Ve Yayladele köylerindeki
nuhtelif parse]]er üzerinde bufunan Dırağa Regülatöİü Ve HEs pİojesine
yöne]ik imar p]anl İ1 Genel Meclisi'nin 25.11.2019tarih ve 116 saylll
kararlyla uygun bu.Lunarak onayfanmlştlr. Yay]adere köyündeki 2387,2?
m2 yüzötçümlü 109 ada 3 palsel numalall taştİımazln. "İIetin Kanalı"
olarak iİtifak tesis edilmesi istenilen 440,14 n2 yüzöıçiitnlü alanın,
Yayladere koyündeki taİ!ıanl "İıetim Kana]ı"olarak irtifak tesis edilne-
si isteni-Len 195,25m2 yüzö]çümlu 112 ada 4 paIsef numarall taşınmazın,
söğütağ1l köyündeki 1.103.119,64 m2 yüzölçtjm].ü 181 ada 4 parsel numara
11 taşınmazın, "1letim Kana1I" olarak irtifak tesis ediImesi istenilen
452I,02fu2 yüzölçiimlü alanın. söğütağIl köyündekim25763,15 m2 yüzölçllm
lü 1?4 ada 10 parsel numarall taşlnmazln, "Iletim Kanall" olaaak iİti-
fak tesis edilmesi istenilen 3'l1,,49 n2 yüzö]_çijrnlü alanln. söğütağı]
köyündeki 26.a5\,59 m2 yüzölçümlü 1?4m2ada 8 paİsel nunıalalı taşJ.nma-
zın, "1Ietim Kanal1" olalak irtifak tesis edj_lmesi istenj.len 1227,12
m2 yüzöIçijünlü alanln. söğütağ1l köyüodeki 962,40yüzölçiiInlü 174 ada 3
parsel numaralı taşlnmazln, "İ]etim Kanalı" olarak irtifak tesis edi]-
mesi isteni]en 49,28 In2 yüzöIçtiİfü alanln, söğütağ ı l köyündeki 1.410,84
m2 yüzötçi]ııılü 1?5 ada 1 parse1 numarail taşınmazın, "İletinı KanaII':
o1aİak irtifak tesis ediImesi istenilen 220,46 yüzöIçiimlü a]anln. söğü
tağ.!] köyündeki 25.286,a9n2 yüzöIçilmlü 154 ada 1 parse1 numalalI taştn
ınazao, "İfetim Kanalt"oIarak irtifak tesis edi-Lmesi isteni]en 6-340,20
m2 yüzölÇijm].ü alanIn. Kaletaş köyündeki 5a.03'1 ,26 m2 yüzğlçiirnlü 108
ada 12 parse]. numara]ı taşlnmazln, "İ]etim Kanalr"olarak irtifak tesis
edilmesi isteni]en 1I.491,4'7 m2 yüzölÇiimlü alanln. Kaletaş köyündeki
tamam1 "santral Alanl"olarak irtifak tesis edilmesi istenj.len 3.209,48
tn2 yüzöIçiımlü 108 ada 10 parsel numaİala t,aşlnmazrn. Kaletaşköyündeki
214.850t5I m2 yüzölçüm]ü 125 ada 2 paİsef nunraralı taşInmazın, "santlal
A]anl" olaİak iİtifak tesis edifme9i isteni]en 333,16 ın2yüzölçitın]ü a-La
nın, Kuş Enerji san. ve Tic, Ltd. Şti. tarafrndan Dlrağa HEs kapsamln-
da kullanllmak üzeie iIgili şirket ıehj.ne i!tifak hakkı tesis ediltnesi
ile i]gi]i olarak, 3194 sayılı lmar Kanunuınun Tescil ve Şüyuun İza]e-
si başltkfı 16. maddesi ve Türk Medeni Kanr]nrı'nun??9. maddesine göİ:e
işIem yapllrnasıyla j.lgili dosyanln görüşülmesi teklifinde bulunufmuş-
tur.



Enciimenimizce yapılan görüşme sonunda,
İlimiz, Merkez ilçe, Katetaş, söğütağıt ve Yayladere köylerindeki

muhte]if parsellel üzerinde bu]unan Dırağa RegüIatörü ve HEs projesioe
yönelik imar planı İ-L Genel Meclisi'nin 25.11.2019tarih ve 116 sayr.Il
karartyla uygun bulunarak onay]arrmıştır. Yay]adere köyündeki 238r, 27
m2 yüzölçtiin]ü ].09 ada 3 paİsel nrımara]ı taşInmazın. "İ]etim Kanall"
o]arak irtifak tesis edilmesi istenilen 44o,14 1\2 yüzölçtimlü alanln,
Yay].adere köyündeki tamamı i'lletim Kanafı"ofarak irtifak tesis edilme-
sj. j.steni].en 195,25n2 yüzolçtinıIü 112 ada 4 parsel numaİafI taşlnmaztn,
söğütağl] köyündeki 1.103.119,64 İü2 yüzolçijİnlü 181 ada 4 paİsel numara
1ı taşınmazto, "İletin Kanalı" olarak irtifak tesis edi.Lmesi istenileD
452!,02rİ.2 yüzölçlimıü alanrn. sdğiıtağrl köyi.ındekim25763, 15 m2 yüzöIçüm
fü 174 ada 10 parse1 nuınarafI taşın]nazIn, "1]etim Kana].1" oIaaak i!ti-
fak tesis edi]mesi isteni]en 3'7I,49 n2 yüzö]çümlü a]anln. söğütağI.].
köyündeki 26.a57,59 m2 yüzölçiimlü 174m2ada 8 parsef nrımarafı taşınrna-
zln, "iletim Kanala" oIaİ:ak irtifak tesis edilmesi isteni]en 1227,12
n2 yüzölÇüitü a].anı.. söğütağı] köyündeki 962,40yüzölçilınlü l74 ada 3

pafse1 numaralr taşliıııazln, "1]etim KanatI" o1arak irtifak tesis edil-
mesi istenilen 49,28 m2 yüzölçümlii a]antn,söğütağIl köyündeki 1.410,84
m2 yüzolçi]ıılü 175 ada 1 paı:seı numaİal1 taşanmazın, "t].etj.n Kanalı"
olalak iİtifak tesis edilmesi istenilen 220,46 yüzölçiirnlü alanın. söğü
tağıl köyündeki 25.286,09f,2 yüzölçilmlü 154 ada 1 parsel numaral1 taşın
ınaz].n, "11etim Kana].ı"o].arak iİtifak tesis edilmesi istenj.len 6.340,20
ın2 yüzöIçitnlü alanln. Kafetaş köyündeki 58.03'l ,26 rn2 yüzölçiimfü 108
ada 12 parsel nrımaralı taşınınaztn, "11etin Kanaıı"o1arak j.rtifak tesis
edj.lmesi isteni].en 11.491,47 m2 yüzö]çümlü a].anın, Ka]etaş köyündekj
tamaml |lsantİa] Alant"olarak irtifak tesis edilmesi isteni]en 3.209,48
m2 yüzö]çünIü 108 ada 10 parsef numalaII taşınmaztn. Kaletaşköyündeki
214.850,51 m2 yüzöIçiİnlü I25 ada 2 parse] numarafı taşırunazın. "santİaI
Alanr" olarak irtifak tesis edi]mesi istenilen 333,16 n2yüzölçijnılü a]a
nln, Klrş Enerji san. ve Tic. Ltd. Şti. taraflndan Dlrağa HEs kapsamln-
da kullanı].nak üzele ilgili şj.İket ]ehine irtifak hakkı tesis ediltnesi
ile ilgiri o].arak, 3194 sayılı 1rnar Kanununun TesciI ve Şüyuun tzatesi
başIlklı 16.maddesi ve Türk Medeni Kanununun 7-79.maddesi gereğince iş-
].em yaplImasınln uygun görül düğüne, ge reği için karar örneğinin İ-L Öze]
tdaİesine tevdiine Enci.imenimizin 30-05.2020 tarihli toplantıslnda oy
birtiği ile karaİ: verildi.

M. UÇAN V. s. BAŞER dl$g-^ş=*
ai;lr*:'



İL ENCijMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNAN1AR

23 / a6/2a20

M. UÇAN

lJye

H.BEDt
üye

TUTANAK ÖZET1
GÜNDEMDE BUT,UNAN EVRAK]N

Dai!esi
Tarihi / No

Detayl1 inceleme
yapl].aİak konı,ınun yent
deo 1l Enciınenine sunul
maslna.

İ Limi z Merkez Tekke
Köyünde bulyunan
5 -662,80 m2 taş]nma-
zrn ki ra bedelj.nin
güncellenmesi talebi

öze1
lda!esi

12 /06 / 2020
3003

Yofa terk işleminin
yapllmasına.ılimiz Merkez karamus

tafa Köyünde bulunan
161 ada 3 parsel nofu
taşJ,nmazln imar yolun
da ka]an klsmln yo]a
terk işleminin yaptl-
ması.

öze l
İdares i

05 / 06/ 202a
28I9

Tevhid işlenrinin yaPıl
masına.

1limiz Tolul 1]çes i
Ya]ankavak xöyünde
bu]unan 111 ada ? ve
163 parselin tevhid
iş]eminin yapılmasr.

0ze ]
1daresi

72 / o6 /2020
3000

ü),,

V.s.BAŞER

A. sÖr,MEN

T



kaıaı özeti
Tevhid işlemi.

23 / a6 /202Top]ant
Günü

Kamuran TAşB1],EKBaŞ kan

v. S . BAŞER

Ero1
NAzI R

Encüinen
Müdürü

H. BEDİR
E.AKDoĞAN
E.NAzIR

A. söKMEN

GÜMtJşHANE ViLAYETi İı ENCüMENİ

KARAR

İI öze] tdaresinin, tevhit işleminin yapllınası hakkındaki tekfif
yazıs1 i],e ek].er:i tetkik edilip geİeği görüşü]dü:

11imiz Torul İ]çesi Yatınkavak Köyü sIn]İları içeri5inde yer alan,
alt ölÇekti herhangi blr imar p]anı bulunmayan ve aynl zamanda köy yer

1eşik alanı j.çerisinde kalan 111 ada 7 Ve 163 parse] numaİall taşInmaz

la;!n tevhit işleınleri ile ilgiti tafep dosyaslnln görüşülmesi tekli-
finde bulunulnuştuİ.

Enciimenj_mizce yapılan göfüşme sonunda;
İIimiz Toru] lIçesi Yafınkavak Köyü stnlr]arı içerisinde yer alan,

att ö]çekli herhanqi bir inar planl bulrrnmayan ve aynJ. zamanda koy yel
leşix aıanr içerisinde ka]an 111 ada ? ve 163 paİse] nrımarall taŞInnaz
].aırn tevhit işlenıleri ile ilgIli tanzin edılen ekli taIep dosyas].nda

be]irtildiği şekilde tevhit iş]em dosyaslnIn 3194 sayıla Imar Katıunu-

nun ifraz ve Tevhid BaşIrklı 15.maddesi gereğince uygun görüImüş olup,
aynı yasanın 16. maddesine göre işlem yapılmasına, gereğj, iÇin kaİar
orneqinin 1l özel Idaİesine tevdiine Encüienimizin 23,06,2020 tarihli
top]antls r oy birIiği i].e karar verildi.

M. UÇAN v. s . BAŞER H. BEDt
üye

val i (Bulurmadı )

l]1

A. sOKl4EN

!\ğ_-]



i] ozel İdaresinin, yola terk iş]emi hakklndaki teklif yazlsl i]e
eki tetkik edilip geİ]eği görüşüldü:

İ].iniz Merkez KaIamustafa Köyünde bu]unan ve merli ina! p]antna
göre bis krsml sanayi alanı ].ejantlnda,bir klsml da imar yolırnda ka]an
161 ada 3 palsel numaral1 taşlnmazln imar yolunda kafan ve ekli tafep
dosyasI içerisinde ki kİokide (Y) harfi ile gösteIilen 107,60 m2']ik
klsmlnln yola ter.kine yöne]ik haztrlanan dosyanın görüşüImesi teklifin
de bulunulmuştuI.

Encümenimizce yap-r]an görüşme sonunda;
l1imiz Merkez KaIamustafa Köyünde bu]unan ve merıi imar pfanfna

göre bls klsm] sanayi alanf lejantlnda,bil ktsmI da imar yolunda kalan
16L ada 3 parse] numarafl taşlnmaztn imar: yolülnda kalan ve ek]i talep
dosyasr içerisinde ki krokide (Y) haIfi i].e gösterilen 10?,60 m2'].ik
ktsnıntn yola terkinin, 3194 say]11 İınar Kanununun ifİaz ve Tevhit Baş
]1k]] 15.nraddesi gereğince uygun görülmüş o]up, aynl yasanın 16.madde-
sine göre iştem yapl]naslna, gereği iÇin karar örneğinin i] Özel İdare
sine tevdjine Encümenimizin 23. a6. 202a tarihli toplanttslnda mevcudun

GüMİ]ŞHANE ViLAYETi iL ENCüMENi

KARAR

M. UÇAN

üye
ER H. BEDİ

(Butunnadr)

LEK

a]i

Ba ş kan Kaİnuran TAŞBİLEK Toplantl
Günü

23 / a6/2a2c KaIaİ Özeti
Yola Terk.Uye

Uye M. UÇAN
s aV1

üye s . BAŞER

üye H. BEDİR Encünen
Müdürü

Ero1
NAZ IRüye E.AKDOĞAN

üve E. NAzIR

Uye

üye A. SöKMEN

veri]di.bl r] iği ile



GüMüŞHANE ViLAYET1 İ], ENCüMENi

KARAR

İl Öze] idaİ.esinin, kira bede],inin güncellenmesi hakklndaki tek]if
yazrs1 ile eki tetkik edilip gereği qörüşü]dü:

iıimiz Merkez Tekke Koyu slnarIar1 içeri5inde 21B ada 1 parselde

bulunan 5.662,80 m2 taşlnmaz, kapatllan Tekke Be]ediye meclis kararly-
fa Tüvtürk Kuzey TaŞlt Mr.ıayene 1stasyonları Yaprm ve İşletim Anonim

şirketine kila]anmrştlr. Taİaffal arasInda yapl]an sözleşmede on yıl-
1ık kira bede]inin peşin olarak ödeneceği ve bundan dolayr on yı1 sü-

reyrenaxsahibindenilavebede]talepedilmeyeceğihükmüyerald]ğln_
d.nı,]d.;n"*içerisindenkirabedelinezamyap]tmadlğl,bunedenfesöz
konusu yeIin kira bedelinin günümüz koŞul]arlna uygun olarak yeniden

belirlenmesi teklifinde bu lunu linuş tuİ: ,

Enciimenimizce yapllan göİküşme sonunda;
İlimi2 Merkez Tekke Xoyu sInfİla11 iÇeri5inde 21B ada 1parselde

bu]unan ve kapattlan Tekke Belediye meclis kararıyla Tüvtürk Kuzey

Taşrt Muayene İstasyonlar] Yapln ve İŞletlm Anonim Şirketine kiraya
verilen 5.662,8O m2 taŞtrunaztn, kira bede]inin günümüz koşullartna
nor. i"ai.r.n ""i 

hususunda idalesince detaylt incelemeler yaprlarak
ionunun yeniden i] Encçijmenine sunulnasına, gereği içj,n karaİ örneği-
nin İ]. özel ldaresine tevdiine Encümenimizin 23,o6,2a20 ta],ih]i topIan

tıslnda mevcudun oJ bir]iği ile karar veri]di

M. UÇAN

üy.
V. s. BAŞER H. BEDjR

üy.
(Bu]unmada )

tlü

karaı özeti
Kiİ.a günceIlemesi.

23 / a6/202Toplant
Günü

KamuIan TAşBiLEKBa ş kan

V. S . BAşER

E rol
NAZTR

Encljmen
Müdürü

Uye l A. SOKMEN

H. BEDiR

A. sÖKMEN



İJ, ENCüMENi GüNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNANLAR

Sr
No

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKTN
TUTANAK ÖZETİ

Dai res i
Tarihi / No K. No o zET

1 öze 1

idares i
04 / 03 /2a20

1293

1 ı1 özel İdaresinin
2 019 yıfı Kesin İ]esa-
bInln göİüşülmesi.

l1 Gene1 Mec]isine su-
nufmastna.

1 Adet karnİ ve ri ]İr-ı9Ei r. I1/a3/2O2a

'",f"lj{-F\ M,ıJ.AN ,/.s,tAsEp B.soylu)<./,_, ,,"v ,-,W i," S
|,

A. sÖKMEN



GÜMÜŞHANE VİLAYETİ 1L ENCÜMEN1

karar özeti
11 ö2e] ldaresi
Kesin Hesabı.

Encumen I EroL
Muduru I NAZIR

üye IA.söKnaEN

Kanuran TAŞBtLEK Toplant
Günü

11 / a3 /2a2

V. S . BAşER

B. sOYLU

E. AKDoĞAN

E.NAzİR

l] özel ldaresinin 2019 yllr kesin hesap cetvelterinj.n görüşü]mesi
hakklndaki teklif yazısı ite ek1 cetveller tetkik edilip gereği görü-
şüldü:

5302 SayI-1] İ1 özeI İdaresi Kanununun 4?,tnaddesi ve Maha]ti tdare-
1er Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40 ve 41.İnaddeleri gereğin-
ce hazır].anan İ1 Özel İdaresi 2019 yrIr kesin Hesap cetvet].erinin gö-
rüşü].erek karar bağlanmas] teklj_finde bulımulmuştur.

Enctimenimi zce yapl]an görüşıne sonunda;
İt Öze1 1dar€sinin 2019 Yı]ı Kesin Hesap Cetve]lerinin 5302 sayIlI

tl Özel 1daaesi Kanununun 47.maddesi ve Mahalli İdareIer Bütçe Ve Muha
sebe Yönetme].iğinin 40 ve 41. madde].eri gereğince, cetvelleİ ıısuı(ıne
göre hazlrlandlğI yaprfan incelemede an].aşı]dfğından,2019 yII1 1l Öze]
1daaesi Kesin Hesap cetve]}erinin Mayls ay1 İ1 Gene] MecIis Top]antI-
sında görüşü]mek üzeae 11 Genel Mec]i5lne sunulmaslna, gereği j.çin ka-
rar örneğinin İ] Özet tdaresine tevdiine Enciıneninizln 17.03.2020 ta-

KARAR

İihli toplantrsI oy birtiği ile ka-rar verildi

ŞER

Va]i
KAl,,

1flı
E. NAZlR A. SÖKMEN

BaŞkan

0ye
üye M. UçAN

say1 1
üye
üye
üye
üye
üy"



1], ENCüMEN1 GüNDEM VE TUTANAĞı
OTURUMDA BUİUNANLAR

GÜNDEMDE BULONAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZET1

Sr
No

Daiİesi
Tarihi / No K. No CZ ET

Yaldım tafebinde bulu-
nufmaslna.özeI

tdaresi
a3 /03 /2a20

1251

1IInizoe çevre kirli
] iğinin giderilmesi
içj.n çöp konteyneri
satrn alrnmasa ta]ebi

Ya.dım taIebinde bırlu-
nirlmasIna.2 öze I

İdares i
03/ a3 / 202a

1251

1I imi zde çevle kirIi,
tiğinin giderilmesi
için çöp konteyneri
satln al]runası talebi

3 öze)- 6 zigana Tuİ:izm Merkezi
çevle dÜzen]_eme işi
ödeneğinden kalan
32-241,"l3 TL' nin Kara
ca Mağaras1 Kana]izas
yon inşaat]nda ku] la-
nılmasl. talebi.

Ödenek aktarı]maslna

a3/ 03 / 2o2a

-*j§4



GüMUşHANE VİLAYETl İL ENCUMEN1

karar özeti
öoenek aktarmasr.

03/03/202Ekrem AKDOĞAN Toplanl
Günü

V. s. BAŞER

B. SoYl,U

Encümen
Müdürü

E.NAZIR

KARAR

İI öze]. tdaresj.nin, ödenek aktarmasr yapalması hakkrndak itek],if
yazısr tetkik edili.p ge.eği görüşü]dü:

İlimiz Torul tlçesi, Cebe]i Koyü Kalaca Mağaraslna hizmet velen
nevcut kanalizasyon hatt] ve foseptik ih!iyac1 karşılamamaktadlr, Yeni

tesisin yapım! içln KDV dahr1 ]6.B94,13 TL odöneğe ihtiyaç duyuıınakta

olup, bu oienegi n 32.241,,'73 TL'sinin Toru] 1lçesi zigana Tuİizm Merke-

"İ İça..ov, ve Kanalizasyon Altyapım işinden kalan ödenekten karşlLana
iar,' r.i.ca Mağaİası Kanalizasyon Hatt1 ve 250 (işilik Foseptlk Yapl
mı işinde kullanı].masf teklafinde bulunu]'nuştur,

Encümenimizce yap]lan görüşme sonunda;
İliİüiz Tolul İ]çesi, Cebe]i Köyü Karaca Mağarasına hiznet Veİen

nevcut kanafizasyon hatt1 ve foseptik ihtiyact karştlananaktadlr, Yeni

tesisin yaprmı için KDV dahit ]6.894,13 TL odöneğe ihtiyaç duyulmakta

olup, bu ödeneğir. 32.24I,'73 T1-'sinin Torul İlçesi zigana Turizn Meİke-

z1 içm..,]y, ve Kanalizasyoo Altyap1(| işinden kalan ödenekten ka!Şrfana
fik, 32,24I,'73 Tı, ödeneğin Karaca Mağarasf Kanalizasyon Hatta ve 250

Kişilik Foseptik Yapİmı işinde kLıllanı]maslna, gereği için kaİar örne-

lİİi" tr Or.İ 1daresine tevdiine Encümenimizin O3,03,2020 tarihli top-
]antrsInda oy bi!]iği ile karar verildi,

\ş-

soYLUEkrem

Gene l

Ero1
NAZ]R



GüMOşHANE VlLAYET1 1L ENCüMEN1

Ba ş kan Ekrem AKDoĞAN TopIant]
Günü

a3 / a3 /202a Kalar Özeti
Yaİdln Ta]ebi.üye M. UçAN

lJye V. s . BAŞER
Say 1

üye B. soYLU

Uye
üy.
Uye

tj*

E. NAZ IR
A. soKMEN

Encümen
Müduru

Ero].
NAzlR

KARAR

İ1 ÖzeI tdaresinin, çöp konteyneİi için yaİdlm talebinde bu]unulma

sı hakkandaki teklif yazrs] tetkik edi].ip gereği görüşü]dü:
İliınize bağ]ı köy]erde, çevre kirliliğinin gideriInesi, çevreoin

korurunasr, iyileştiriımesi ve tenizlenmesi maksatlyla çöp toplana hiz-
metinde kullanr].mak üzele, Çöp Konteyneri ve 1 adet 13+1,5 m3 kapasite
li hidro]ik slkıştrrmaıl Çöp Toplana aracfna ihtiyaç duyu]makta o]up,
,na]i imkanlarımı2In yetersiz olması nedenj.yle çöp konteyneri allmlnda
kı.ılIanlfmak üzere 4Oo.ooo,0O T], şart11 nakdi yardımln, Çevre ve Şehi!
ci.tik Bakanllğlndan yardrm ta]ep edilmesi teklifinde bulunulnuştur,

İIinıiz slnıİ]arl içinde olüşan katI ve slvı atıkların çevre ve in-
sao sağ]]ğlna zalar veİneyecek şeki]de bertaraf edj,lmesine araç, gereç
ekiprnan ve attyapI eksikliği nedealj.y]e j.mkan bulunrnamakta ofduğundan

çok yoğun çevle kirfitj.ği neydana gelmektedir. oluşan kir],ilik, derele
rimizi ve yer alt1 suIarfmız1 kirleamekte, tarln ve hayvanclI1ğı etki-
ıemekte ve bölgede yaşayan insanlarıml2In sağtIğı için Eehdit o1uştur-
ınaktadır. Katı ve slvf atIkfarın gereği gj.bi kontrol a]tına allıamama
s1 nedeniyle özellik.].e çocuktallm].zın Ve insan]arımıztn sağIlğlnt teh-
]ikeye sokmakta ve hagtallk saçmaktadlr. Gerekli Çalışnalarln deİhal
yap!Imasl ve çevİe kirlj.ıiğinın 91de!i]ırıesi baklmlndan acilen kaynağa
ihtiyaç duyulmakta ancak, şu aşamada bu kaynak ldaremizce olrışturu],ama
maktadır. Bu neden],e o3 Nisan 2oo7 qün le 26482 tarihli "Çev,e Gelirle
riDi. Takip ve Tahsili İfe Tahsi].at Karşıllğı ongörülen ödeneğin Kuıla
nını Hakklnda Yönetine]ik" hükumle!ine göle Çevre ve Şehircilj,k Bakaol1

ğt'ndan 4oo.ooo,oo TL nakdi yardın talep edj.Imesine, yap!lacak yardlm-
ia ilqiri konıılarda iş ve işLemleİin yürütülmesj. j.çin 1], Özel ldaresi
Gene]. sekreteİi Ekrem AKDOĞAN l1n yetkili kıllnmasına gereği için karaİ
örneğinin 1I öze1 tdaresine tevcliine Encümeninizin 03/03/2020 tarihli
toplantlsInda oy birliği ile karar verildi.

M. uÇAN v. s. BAŞER B. soYLU

l//t'WyÜ
söKMEN

.J!,.-g
Ekrenı AK

hlAN

Gene1



GüMIiŞHANE ViLAYETi 1L ENcüMğNt

Ba ş kan Ek.em AKDOĞAN Top]antr
Günü

a3/a3/202a Kaİaİ Uzet1

Yardlm Ta]ebi.üye M. UÇAN

üyu s . BAŞER
Sayı 4

0ye B. soY],U

üye E. NAz IR
Encümen
Müdürü

Ero ].

NAzIRüye A. söKMEN

üye
üye

üy.

KARAR

Çevr.e kir] j,]iğinin giderilmesi, çevrenin korunmasI, iyileştiriIme-
si ve temiz]enmesinde ku]lanllmak üzere acilen ''1 adet Çöp Toplama Aİa
cIl| na ihtiyaç duyulmaktadlI.

Kat1 Atık].arln Kontlolü Yönetme]iğinin 20 nci maddesinde, ''Top]a-
nan evse] ve evsel niteLik]_i endüstriye] katl atlklaİ1o/ görünüş, koku
toz, sızdlrma ve benzeİi faktör]er yönünden çevreyi kir]etmeyecek Şe-
kifde kapalr özef araç]arda taşrnmasl zorunfudur'' denilİıektedi!.

Bu nedenferle,nali imkan]arımfztn yetersiz]iği sebebiyle temin edi
lemeyen aracln satln a]]nabi]nesi içln ÇevIe ve Şehircilik Bakanllğln
dan, Bakanlığrn uygun gördüğu miktarda şart]r nakdi yardlm taleblnde
bu].unu]maslna, İ] Öze] İdaresi adlna yardrn]a i]"gili konulaIda Gene1
sekİeter Ekİein AKDoĞANI a ye!ki veİilmesine, yardımın taraflmlza tahsi
si yaplldlğr takdirde, Genef Sekretel veya göIevl endi re ceği bir yetki-
]i taraflndan tesfin afınmasİna, allnan yardlmfn maksadl doğrultusuıda
kuf]anl]masına, yardınla iLgilr Çevre ve ŞehirciIik Bakanlığana ve].i-
len taahhütname hükiimlerinin yerine geti].i]mesine ve Bakanllkça iste-
nen bütün bilgi ve belge]eIin gönderilİnesine oy birliği ite kar:ar ve-
rilmiştir .

. soYLL;
ü itr-<-l(çL

)KMEN



1ı ENCüMENİ GIJNDEI,j VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNANLAR

sİ
No

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZETİ

Daire5 i
Tarihi / No K. Nc özET

1 Oze l
İ da res i.

2I /aI /202a
A 4,7

2 İlimiz Merkez öze]
1dare s i !esinin ikin
ci ve uçüncu kat ]nda
bulunan bürolaf].n ki-
laya Veri]mesi ihale-
si. saat:14.00'de

Bürolar:an Çoruh Elek-
tri k A.Ş adına iha]esi-
sine.

İdares i
a4/02/202a

69B

3 İ].ini2 Merkez Kararnus
ta fa Köyü sınırlarln-
da bulü]nan 156 ada 24
ve 25 no]u palse]]e-
İin tevhid işleminin
yapl]mast.

Tevhid iş]eminin ııygun
görüldüğüne.

2 Adet ka.a. veriLniştir 12/ a2 /2a2a

üy"
A. söKMENjH

ilülİi;,4"



GiJMüşHANE VlIAYETİ 1L ENCüMENİ

Baş kan Ekrem AKDoĞAN Toplant
Günü

12/a2/202 karar Özeti
Tevhid işIemi.üye M. UÇAN

Uye s. BAŞER
Sayt 3

üye B. soYLU

üye E.NAzIR Encünen
Mudüru

Er:o 1

NAZIRüye A. sOKMEN

üye
üye

Uye

İ] öze]. 1daresinin, tevhit işleninin yapılmasr hakkj.ndaki teklif
ya2Is1 i]e ekferj, tetkik edi].ip gereği göruşüldü:

İIimiz Merkez Kaİamustafa Köyü sınIİIarı içeri5inde yer aIan, alt
ölÇek-Li herhangi biİ imar plant buluonayan ve aynı zamanda köy yerfe-
şik alanı içerisinde kalan 156 ada 24 ve 25 parset numarall taşlnmazla
r].n tevhit işlenteri iIe ilqi]i talep dosyasının gö!üşülmesi teklifin-
de bulunulnuştur.

Encümenini zce yap]].an golüşme sonunda;
i]iıİüiz Merkez Karamustafa Koyü slnrrları içerisinde yer alan, aIt

ölçek]_i herhangi bir imar p]anr bu]unmayan ve aynr zamanda köy yeİle-
şik alanı içerisinde ka]an 156 ada 24 Ve 25 palseı numaralı taşlnınazla
!r.n tevhj_t işlemleri i]e ilgili tanzim edi]en ekıi talep dosyasJ.nda be
Iirtildiği şekilde tevhit iş]e!İı dosyaslnın 3194 sayrll İmar Kanununun
ifraz ve Tevhid BaŞllk.LI 15.maddesi gereğince uygun görülmüş o]up,aynı
yasantn L6. maddesine göİe işlen yapalmasına, gereği için kaİar öİneğİ
nin t1 özel ldaıesine teVdiine Enciimenimizin 12,a2.2a20 tarihli toP].an
tIsInda oy bir].iği iIe karar Verildi.

KARAR

v. s. BAŞER

lüü,,w\rl

üye
A. sÖKMEN

0vet\.fl



GüMüşHANE VİIAYETİ İL ENCIJMENİ

KARAR

t1 özeI 1daİesince 2886 say1l1 Devlet 1hale Kanununun 51.maddesi-
nİn (g) bendi gereğince Açlk Teklif Usu]u (PazarlIk) suietiyle ihaleye
çlkarlfan 1limiz Merkez ozel İdare sitesin.in 2. Ve 3. katında bulunao
büro]aİln kj.raya veriImesinin bugünkü ihalesinde;

4.9o0,oO TL muhanrmen bedelLe 3 yrl süreyle kiraya veri]İnek üzere
iha]eye çrkarıfan 1limiz Meİkez Hasanbey Mahallesi 23 ada 3 parselde
bulunan Ö2e] İdaİe sites.inin 2.katlndaki 2'75,28 n2 alana sahiP büronun
iha]esine tek istekli olalak coruh Elektlik A.ş adlna Muhaırünet ÖZKORT

iştirak etmiş oIup,istekli 5.ooo.oo.TL bede]le büİolarI kira]-amayı tek
1if etnj.ştir. İsteklinin vermiş o]duğu 5.000.00 Tıılik teklif Encüneni
mizce de haddi ]ayık goİülduğünden, söz konusu 2.katta bulunan bürola-
rln aylık 5.000.o0. TL aylIk kira bedelle Coruh Elektrik A.Ş adlna iha
]eye katl]an Muhafunet öZKURT adlna ihalesine,

4.9oo,o0 T], tıuhaİunen bedelle 3 yıl süı:ey]e kilaya verilİnek üzere
ibaleye ÇlkaİIlan İlimiz Merkez Hasanbey MahaIIesi 23 ada 3 palselde
bufı]nan Öze] İdale sitesinin 3.katındaki 215,28 n2 alaoa sahip bülola-
r].n ihalesine tek istek]i o]afak Coruh Elektrik A.ş adlna Muı.ıhaırünet

özKuRT iştiİak etmiş o1up, istekli 5.000.00.TL bedetle büroIaİr kirala
ınayl teklif etmiŞtir. İstektinin vermj.ş olduğıl 5.000.00 T],'Iik tek]if
Encümenimizce de haddi ]ayrk görü]düğünden, söz konusu 3.katta bulı]nan
büroların ayl]k 5.ooo.0o. TL ayllk kira bede]].e coruh E]ektlik A.Ş ad1
na iha].eye katl]an Mı.]halİunet ÖZKıJRT ad.r.na ihalesine, gereği için karar
örneğinin tl öze] 1daİesine !evdiine Encümenimizj.n 12.02.2020 tarihIi
toplantısInda oy birliği i]e ka!ar veriIdi.

li üy"

11 Encürıenlnln 1ş bu ki_iarı 2886 sayltt Dev]et iha]e Kanunırnun 3ı, fiadrl
qereğince ,asdı^ o]unuİ. lK. üa2'2a?o

"-lıl"q

Llİ:w
14. ülÇıli ,. söKMEN

,İk

LEK

Baş kan Ekrem AKDoĞAN Toplant]
Günü

12/a2/2a20 karaı Özetı
8üro kiraya veİilme
si.

üye M. UÇAN

üye s. BAŞER
sayrüye B. soYLU

üye
üye

:-
Uye

E.NAzIR
A. soKMEN

Encii]nen
Müdürü

EroL
NAZ IR

Uye

V. s. BAŞER



Sr.
No

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKTN
TUTANAK OZETİ

Dairesi
Tarihi / No K.No ozET

1 öze ].

ldaresi
24 / 0l /2a20

52,7

L İlimiz Merkez Çam].ı-
köy koyıl stnırlal:L
içerisinde bulunan
33? ada 9 nofu palse
lin ifraz iş].eminin
yapı].mas].

İ fra2 iş]eminin uygun
görü]düğüne.

.{., ,€Jj{r.,ş.,,. 28 a ı,2a2aiYAl"\ 
,iı.,iW4 ",

,.",-QQh}
--§( l.]i t,

İL ENCUMENl GÜNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNANİAR

A. sÖKMEN
ü

\\s,+



GÜMÜŞHANE VİLAYETİ İL ENCÜMENt

Baş kan Kanuran TAŞB1LEK Toplant ]

Günü
28 / 0l /2a2c karar Özeti

1fraz işlemi.tJye

üye M. UÇAN
say1 1

üye s. BAŞER

üye B. soYLU
Encümen
Muduru

E ro].
NAzIRuye E. AKDoĞAN

üy" E. NAZIR

üye

1I öze] İdaresinin, ifraz iş]eıninin yap].lması hakkındaki teklif ya
zIsI ile ekleri tetkik ediIip gereği görüşü]dü:

1limiz Merkez Çamllkoy Koyü sInlrIarI içeİisinde yer alan, alt ö]-
çekli (nazam veya ı]ygulama) imar planl bulrınmayan Ve aynt zamanda da
köy yerleşik alanı içerisinde kaIan 337 ada 9 par:se] numalaI1 taşInma-
zIo ifraz işleİı]eİi i]e ilgi]i taleP dosyasıntn gö!üşü].nes1 tek]ifinde
bulunulünuştur.

Encünenimizce yapllan görüşne sonunda;
İlimiz Merkez Çanllköy Köyü slnar].a!1 iÇerisinde ye! alan, alt ö1-

çeklj. (naz]ı1 veya uygulama) inar p]anı bulunnayan ve aynı zamanda da
koy yerleşik alanI iÇerisinde ka]an 337 ada 9 parseI nrımarafI taşlruna-
zın lfraz iş]enleri ile i]qi.ti lanzim edilen ek.li talep dosyaslnda be-
1irtj.ldiği şekitde ifraz iş]em dosyasl.nIn 3194 sayrlı İmar Kanununun
ifraz ve Tevhid Başl]klI 15.maddesi gereğince uygun görüImüş o1up, ay-
aI yasanln 16. maddesi ve plangtz AIanIar İmar Yönetmetiğinin 44 ve
45. maddeleİine göİe tesci],ine/ gereği için karar öİneğinin İI Öze1

KARAR

Idaresine tevdiine Encümeniırıizin 28 -oI.2020 tarihli toPlantlslnda mev-
dun oy bi4.iğiL{I{ karar verildi

y, uçAN,i ,fi\sı2 e. sovru

lil,il"H, _y'"r*, A, söKMEN

,t:=
va] i

"I


