
1L ENCÜMENi GÜNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNANT,AR

Sİ
No

GijNDEMDE BULUNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZETl

Dairesi
Tarihi / No K.No ÖzET

1

İdaresi
I9 / Ia /202,].

,l723

4l İ] özeı tdaresi Şiİ-
ket persone].i ücİetl€
rinj.n ödenebiImesi
j.çin ödenek aktarIlna
sr taıebi.

ödeneği aktarılnaslna.

26/l0 /2o2Adet karaİ ve!ı]niştj

V.s.BAŞER



GÜMüŞIrANE VİLAYETİ 1], ENCiJMENİ

Baş kan Ekrem AKDoĞAN Top]ant] 26/I0 /2021 Kara! özeti
ödenek aktaİllmas1.Uye M. UÇAN Günü

üye V. s.BAşER
s ayr 41

üye H. BEDIR

üye E. NAZ TR Enciimen
Müdürü

Eİo ].

NAzIRüye A. SöIö4EN

üye
üye

üye

KARAR

İ1 özel İdaİesinin, ödenek aktannasr yapılmasl hakkındaki teklif
yazlsr tetkik edilip geİeği görüşüldüi

2o2I yrI\ Toplu İş sözleşmesinden dolayı İ1 oze]. 1daresi şirket
Personel Gidelleri bütçe kaleminde ödenek yeteİsizliği oluştuğündan,
ödenek üstü o]uşan 44,29. 05. oo-01. 1.2. oo-o5-o3. 5. 1, 04 bütçe kalamine
2a2I yr|r lt Özel İdaresi bütçesinin personel Gideİlerini Karşılama
ödeneğinden 1.30o.ooo,oo TL ve Yedek odenek Bütçe Tertibioden de

7oo.ooo,oo Tı olmak üzere toplan 2.ooo.oo0,00 T', ödeneğin aktaİIlnasI
teklif inde bulunuImuştur.

Enciimenimizce yapıIan görüşne sonunda;
2021 yı]r Toplu İş sözleşınesinden do]ayl İf özel İdaresi şirket

Personel Giderleri bütçe kaleminde ödenek yetersizliği oluştuğundan,
ödenek üstü oluşan 44.29. 05. 0o-o1. 1.2. oo-o5-03, 5, 1, 04 bütçe ka]amine
2a2L yIrL İI özeL İdaresi bütçesinin peİsone], Giderlerini KarşIlama
ödeneğinden 1.30o.ooo,oo TT, ve Yedek odenek Bütçe Tertibinden de

?oo.0oo,oo TL olmak üzeİe top]an 2.0oo.oo0,00 TL ödeneğin aktaİlfmasa-
na, gereği için kara! örneği.nin lI özet ldareslne tevdiioe Encihenind-
zin 26.1,a.2o2I tarihli topIantIsında oy bir]iği 11e karar veri]di,

',,(///|
UçAN v. s. BAŞER KMENH



1L ENCUMENİ CiJNDEM VE TUTANAĞI
oTURUMDA BU],UNANIAR

sİ
No

G1JNDEMDE BU],UNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZETİ

Dai res i
Tarihi / No K. No özET

1 öze1
İdaİesi

0,7 /r0 /202l
6809

36 İ ]. imiz Keükit iIçe5i
Gerdekhisar Köyü sI-
n]İlar:ı içeİisinde bu
]unan 163 ada 4 nolü
parse]in ifraz iş]emi

1fraz İşleminin uygun
görüldüğüne.

2 uze1
ida res i

0,7 /|0 /202l
6810

3,7 11iniz Şiİan İ].çesi
Günyüzü Köyü sınırla-
ı:r içerisinde bulunan
I7'7 ada 2 no.Lu parse-
l j.n ifraz işfemi.

lfaaz işleminin uygun
9örüldüğüne.

3 öze1
İda res i

01/10/2o2I
6811

3B ! 11mı z Kurcun 1fÇes1
KIzllcadain köyü slnlr
larl içerisinde bulu-
nan 152 ada 15 nolu
parse]in ifraz işlemi

Konu ile ilgi li detay]I
inceleme yapllarak yeni
den t1 Encijmenine sunul
masına.

A

ida resj.
|2 /r0 /202L

6923

39 İ ]. j.mi z Merkez ÇanlI-
köy Köyü sınırları
içeİisinde bulunan
370 ada 1ve 2 nolu
Palsellerin tevhid iş
lemi.

Tevhid işleminin uygun
görüj.düğüne.

5

tdaresi
72 /I0 /2021

692 4

40 İIimiz Merkez Barnıan-
cık Köyünde bulunan
106 ada 5 nolu parse-
lin yo]a terk işlemi.

Yo]a terk iş]eminin
uygun görü]düğü.e,

5 Adet karal veri

"^^",f):*g"

{tir. ruKi E. AKDoĞAN

0ye
ŞER tR

söKMEN

ali



GüMüşHANE VI1AYETİ tL ENCüMENi

Ba ş kan Xamuran TAşB1],EK Toplant I3/\0/202 karar özeti
YoIa Teİk İşleni.üye Günü

üy. M. üÇAN
say1 40

üye V. s. BAşER

üye H. BEDIR Enctjmen
Müdürü

Ero l
NAZIRüye E.AKDoĞAN

üye E. NAzI R

uye

üye A. soKMEN

KARAR

ll özet idaİesinio, yota terk işlemi hakklodaki teklif yazıs1 ile
eki tetkik edilip gereği görüşü]dü:

1limiz Merkez Harmanclk Koyünde bulunan ve nel'i imar pfanlna göre

bi! kısml ticaItesisi 1eöaotında, br kIsmlda imaİ yolunda kalan 106

ada 5 palset numarall taşınmazın, ekli tatep dosyasl içeİisinde ki
krokid; (Y) harfi ite gösteri]en krsminın bedelsiz o1arak yola terkine
yöne]i k hazırlanan dosyanln görüşülnıes j. tek], j,f inde bulunul,muştı,ı!,

Enc,ümeninizce yapllan göİüşme sonunda;
1limiz Meİkez Halmaocık Köyünde bulunan ve mer'i imar planlna göre

bir kısn1 ticaİet tesisj. alanl ]ejantlnda bir klsmlda imar yolunda
kalan 1o6 ada 5 Parse1 nuınara11 taşlnmazj,n 2019/13 saylIt genelgenin
2?.naddesinin (B) fıkİaslnın 5.beodindekl "Merkez yönetim kapsamındaki
kamu idareIe!inin yetkisi içindeki kamu yat!!1mIarlnda veya kamu mülki
yetine aj.t alanlarda,paİselasyon p].anlnın tatbiki mijmkün olmayan mes-

kun alan].aı ile korı.ıİüa amaçll j,rnar planı bıılunan afanlarda ve büyük

biİ kısml uygulaına ima! plaolna ııygun şekilde oIuşan imar adafaİlnln
geri kalan iisrm]arında bu na.ldenin bilinci ve ikinci flkrasanda yer
;lan hükırrnlerde belirtilen şaltla! arantnaz,, hükmünce paaselasyon planı
yapl]arak tesciL edilmeden önce, uygularna ima! planlna göre ifraz, tev
t,ia, vor. terk ve yolan ihdas iştemlerinin yapllabilmesi için,bu işlem
]ere 

-konu 
taşınmaziar parseLasyon planl şaltI alanmaayacak taşınmazlar

kaps.*rnd. ı.irarqına..r, 3194 sayll1 İmar Kanunı]n 15, ve 16 maddeleİine

istinaden söz konusu taşlnmazın ek]i talep dosyasr içerisinde ki kroki
de (Y) harfi ile gösteİilen klsnl.nln bedelsiz otarak yola terkinin,
sısl ".y.1, İ... K.nr.,,.,nun ifraz Ve Tevhit BaşlıktI 15,maddesi gereğin

"" uygrrr] görülİlüş o1up, aynı yaganln 16,maddesine gör'e,işlem yapt],ması

na, gereği için ,ı..,"ğir,,i" İ1 özef İ dares inentevdi i ne Encilİıenizin
13,Ia.2a2l hli t i i]e kara! verildj.

E.AKDoĞAN
üye

. söKl4EN

.s" t
vali



GÜMijşHANE V1],AYETİ İl, ENCÜMENİ

Baş kan Kamı]r:an TAşBlT.EK Toplant] 13/|0/2021 karar Özeti
Tevhid iş]ernl.üye Günü

üye M. UçAN
Say r 39

üye s. BAŞER

{J ye H. BEDİR Encünen
Müdürü

Eİol
NAz]Rüye E.AKDoĞAN

üye E. NAz IR

üye

üye A.söKMEN

KARAR

İ] özel İdaresinio, tevhit iş]eİni.in yapl]nası hakklodaki teklif
yazısl ile ek]eri tetkik edilip gereği görüşüldü:

İlimiz Merkez Çamllköy Köyü slnl.r]aİ1 içeİj.sinde yer alan alt öl-
çek]i (nazım ve uygufama) imar p].anl bu].unmayan köy yerleşik alanj. st-
nlrJ. içerisinde kalan "saİıan]ık ve bahçe" nitelikLi 370 ada 1 ve 2 paİ
se] nı]lnaral1 taşlrıJnazlar ite "bahçe" niteIikli 370 ada 3 parse], numara

11 taşrnmazlo birleştirilnesi ile ilqili talep dosyaslnln görüşüıİIegi
teklifinde bulunulınuŞtur.

Enctinenimizce yapı].an göliişme sonunda,
İlimiz Merkez Çan]r-köy Köyü slnırlarl içerisinde yer alan alt öl-

çek]i (nazım Ve uygulama) iınar planı buluünayan köy yeİleşik alanİ sı-
nlrı içeİisinde kalan "saİıanflk ve bahçe" nitelikli 370 ada 1 ve 2 par

sel numaİal1 taşlnmaz.Lar ile "bahçe" niteIikli 370 ada 3 parsel numara

ft taşlİmazln birleştirilmesi ile i]qiLi tanzin edi]en ekli taleP dos-
yasında belirtj.tdiği şekitde tevhit işlem dosyasınln 3194 sayllt İnaİ
K"nrr1u.,,ın if.az ve Tevhid BaşIIkfa ].5.tnaddesi 9ereğince uygun görü]ınüş

olup, aynı yasanın 16. maddesine göre işlem yapllnaslna, gereği için
lcarİr clİneğİnin t1 özeü idaresine tevdline Enc(inenj,mizin 13,L0,2021

mevcudun oy birIiği ite karar veri].di

/4ffi E. AKDoĞAN

üye
(İzinli )

A. sÖüa.4EN

üye

tarihli topLan



Gt]MüşHANE VlLAYET1 1ı ENCüMENt

Başkan (amuran TAşBİ].EK Top].antr 13 / l0 /2027 Kaİa! Özeti
İfİaz iştemj..üye Günü

üye M. UçAN
say 1 38

üye s. BAŞER

üye H. BEDJR Encümen
Müdürü

EİoL
NAZIRijye E.AKDoĞAN

üye E. NAZ 1R

üye

üye A. sörc{EN

KARAR

İ] Öze]. İdareslnin, ifraz işleminin yapllmasl hakklndaki teklif ya

zrsa iIe ekleri tetkik edilip gereği görüşüIdü;
İ.Lj.ıniz Kültün İIçesi Klzılcadam Köyü 5Inlrlall içerisinde ye, alan

alt ö].çek].i (nazlm ve uygulama) iİüaİ planı bulunmayan, köy yerleşik
alanl ve civar1 sınıl1 içelisinde kalan "ev ve tarla" nitelikli 152

ada 15 parse1 nolu taşlnmazln (A) ve (B) otacak şekilde ifİaz dosya-
stnda belirtilen ifraz işlemlelj. ite ilgili talep dosyaslnln gö!üşülme
si tek]ifinde bulunulmuştur.

Encümeni.mizce yapllao görüşme sonunda;
tlİmiz Kürtün İlçesi Klzllcadam Köyü sInlrlarl içerisinde yer alan

alt ölçekli (nazlm ve uygulaİıa) imat planı bulunmayan, köy yerleşik
afanı ve civarl sınI11 içer:isinde kalan "ev ve tarla" nite]ikli 152

ada 15 parsel nofu taşınmazln (A) ve (B) olacak şekil de ifrazrna yö

nelik hazlrlanan tekoik dosyada beliltilen taşınnazln ifİaz işfernleri
ile ilgili detay]t lncelerne yapılarak, ince].eneyi müteakip konunun ye-
niden İt Eociirnenine sunulnaslna, gereği için karaİ örneğinin 11 Öze1

İdaİesine tevdiine Enciimenimizin 13. 10. 202]. tarihli toPlantıslnda mev-
karar veri ].di.

E. AKDoĞAN

0ye
(İzin]i )

A. SÖKMEN

Jg..4

cudun oy biİ1

h?.ıi

//r,w"



GÜMÜŞ!İANE VİLAYET1 İİ ENCÜMENİ

Baş kan Kamuran TAŞBi],EK Top].aot]
Günü

13/70/2a21 karar özeti
1fraz işfenri.Uye

0ye M, UçAN
say1 3,7

Uye V. S. BAşER

Uye H. BEDIR Encümen
Müdürü

Ero].
NAzIRüye E.AKDoĞAN

Uye E. NAzIR

üye

üye A. sö(MEN

KARAR

İ] özel 1daresinir,, |fraz işleminin yapltmas] hakklndaki tekIif ya
zıs1 ile ekleİi tetkik ediıip geİeği görüşüIdü:

İ].imiz şiran t.Lçesi Günyüzü Köyü sınlİ]arl içeaisinde yeİ alan alt
ötçekli (nazlm ve uygu]ama) İnar planl bulunmayan ve sadece I.6'11 ,|9
m2'si köy yerleşik a].anl ve civar1 slnlrr dış].nda kalan "tarla" nite-
]j.kli 11? ada ada 2 parsel nofu taşınmazln (A) , (B) , (c) ve (D) olacak
şekilde ifraz dosyastnda beIirEi]en 1fraz iş].etnleri ile j.fgili talep
dosyaslrıln görüşülmesi tekıifinde bulunulmuştur.

Encünenimizce yaplIan göİüşme sonunda;
İlimiz Şiran ilçesi Günyüzü Köyü sln.lrlaİ]l içerisj.ı]de yer alan alt

öfçekli (nazım ve uygulama) imar plan1 bulurunayan ve 9adece I.611,|9
m2'si köy yer]eşik alanı ve civarı slnlrı dfşıoda kalan "tarla" nit€-
]ik]i 11? ada ada 2 parsel nolu taşınmazln (A) , (B) , (c) ve (D) o]acak
gekilde ifrazrna yönelik hazlr]anan teknik dosyada befiltilen taşlnma-
z|n iftaz işlem].eİi ile ilgili tanzin edi]en ekli ta].eP dosyaslnda
belirtitdiği şekilde ifraz işlem dosyasrnln 3194 sayll1 1mal Kanununun
İfraz ve Tevhid Baş]Ikfı 15.maddesi gereğince uygun görülmüş olup, ay-
n1 yasaoın 15. naddesi ve plansız Alanlar İmar Yönetneliğinin 44 ve
45. maddelerine göre tesci]ine, geİeği için karaE örneğinin İ1 Öze]
1daresine tevdiine Enctimenimi z in 13.10.2021 taİihti toplantt9Inda mev-
cudun oy biİriği^A kalar verildi

Va]1

E.AKDoĞAN

üye
( İ zinri )

//,ü,lwl, M. L]CAN V.

A. sö!o4EN

d}ıtr\-

t.



karar Özeti
İ fraz işlemi.

Encumen l Eİo l
Muduİü | NAz]R

üye I A. söüc,{EN

13/ 10 / 202Kamuran TAŞBİJ,EKBaşkan

V. s. BAşER
H. BEDlR
E.AKDoĞAN

E. NAZIR

GÜMÜŞHANE VİLAYETİ tL ENCÜMENI

.r-i."u"i.ırin-ı:. iDlap21 tarihli toplantlslnda nevcudun oy billiği ile
karar veıi]d

ru,K,

KARAR

İ1 özel ldaresj.nin, ifraz işleminin yaPllnas1 İıakkfodakj, teklif ya

zısı ile ekferi tetkik edilip gereği gö!üşüıdü:
İlimiz Kelkit tlçesi Geldekhisaİ Köyü sınırla,ı içelisj,ode yer

alan aft ölçek]i (nazlm ve uygufama) imar ptan1 bulunmayan, köy yeİle

ii* "i.n]. 
,. ci.,aü sınlrf içeİi§inde kalan "tarla" oitelikli 163 ada

ida 4 parsel nolu taşlnmazla (A) ve (B) o]acak şekilde iflaz dosyasln
aa berirtilen ifraz işlemteİi ile ilgili tatep dosyasının gö!üşülmesi

teklifinde bulunuLmuştuİ.
Enciınenimizce yaPılan görüşme sonunda;
İlimiz Kefkit tlçesi Gerdekhisar Köyü sıntrlatı içerisinde yer

alan alt ölçekli (nazlm ve uygulama) imar planı bulurıınayan, köy yer]e

;ik .a.", .,e "j.ran slnıll içerisinde kafan "tarla" nitelikli 163 ada

ada 4 paİse]. no.Lu taşlnmazln (A) ve (B) olacak şekil de ifrazına yöne

Iik hazırlanan teknik dosyada beliİtilen taşlnnrazln ifİaz işlem]eİi
İİ; İİ;İİİ tanzim edi]en .1.1i t,l,p dosyasında betiıtildiği şekilde
ifraz işlem dosyasanrn 3194 sayt11 İmaı: Kanr,ınunun tfraz Ve Tevhid BaŞ-

l1kl1 15.maddesi geİeğince uygun gortilmuş olr]p, aynı yasanrn 16, madde

"i'"" oıu""., ı].aifar İmar Yönetme]iğinin 44 ve 45, maddelerioe göre

tesciline, geleği içio kaİar örneğinin tl özel İdaresln, ::"91]l,.:l-

(i|,\-

val i

E. AKDoĞAN

üye
( İ zinli )

üyu

---E{ulızifi.-- 
A. sörü,,\

=§- 
iş-.*



İL ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
oTURUMDA Bu],0NANLAR

GÜNDEMDE BUT,UNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZETİ

sr
No

Daires i
Taİihi / No K. No ö ZET

1 öze l
ldares i

20 / a9 /202I
6229

35 İ Ij.tıiz kürtün İtçesi
silme Maha].lesinde bu-
lunao İ].kokul lojman]
nln kiİaya verilmesi
ihalesi.

3 yl]. süİey].e osman
TosUN adlna ihaıesine.

A. sÖKMEN



GüMüŞHANE VIT,AYETI İL ENCüMENİ

karar özeti
I,ojİnan kiraya veri1
nesi ihatesi.

05/I0 /202ToPIant
Günü

Ekren AKDoĞANBaŞkan

V. s.BAŞER
H. BEDiR

Enciimen
MüdürüA. söİĞ.lEN

KARAR

11 özeı tdaresince 2886 sayll1 Dev]et thale Kanıınunun 45,maddesi

geİeğince Aç].k Teklif osulu (Aclk Aİt!İma) suİetiyle ihateye Çıkaİllan
iri.i, xu.tun İlçesi süıne Mahallesinde bu]ıınan eski İlkokul lojnanlnın
kilaya verilmesinio bugünkü ihalesinde,

iıs.oo tı muhaınnen bedelle 3 yII süreyle kiİaya veriLınek üzeİe iha

]eye çIkarIlan ilimiz Kürtün İIçesi siıme Mahallesi 120 ada 5 parselde

uuiunin esıci 1lkokul ı,ojtnanlnJ.n ihalesine tek istekli olaİak osman

TosUN iştiİak etmiş olup, istekti 3o0,oo,T], bedelIe lojnanj, kiralamay1

ieı<rit etmiştır. İsteklinio verİıiş olduğu 3oo,00 Tı'lik teklif Enctiıne-

.,imir.e a. haddi ]ayı.k görüldüğünden, söz kooı,ısu taş]. nazln 300,00 Tı
bedetle 3 yI]. süİey].e osanan ToSUN adıoa ihalesine, gereği iÇin kaİar

orneginin iı özeı iaaresine tevdiine Encttneninizin o5,1o,2021 tarih]i
toplintısında oy biİliği ile kaIa! verildi,

/jK/";.-$'Hr-Ğk

tI Encirmeninin iş bu

9ereğince tasdik olunür.
sayıl1 Devlet İhale Kanunununkalarl. 2886

t t, 
ı ıoı zozı

s. BAŞER

NAzIR



İL ENCIjMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
oTURUMDA BULuNAN],AR

GÜNDEMDE BU],UNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZET1

sr
No

Dairesı l

Taİİhi / Nol K,No

İfaaz iş]erninin uygun
gö!ü].düğüne.1 öze1

tdaresi
20 / 09 /202r

6232

İlimiz Meİkez Yeniyoı
Köyü slnar]alr içeri-
siode yer alan 176
ada 1 oo].u palselin
ifraz işlemi.

İfraz iştenıioin uygun
görüldüğüne.2 özeI

1daresi
20 / 09 /2a2I

6237

33 tliıni z Merkez Yaylade
re köyü sınrrlar1 içe
İisinde yer alan 101
ada 62 nolu parselin
ifraz iş]eni.

tfraz j.ş].enj.nin uygı.ın
göİüldüğüne.3 öze f

İdaresi
20 / 09 /2a21

6230

34 tfiıni z Merkez olukde-
re köyü slnıİları içe
İisinde yeİ alan 110
ada 15 nofu parse].in
ifİaz j.şIeni.

28 / a9 /2a2

ER



karar özeti
İ fraz işlemi.

28 / 09 /202Toplant
Günü

Ekrem AKDOĞANBaşkan

V. s. BAŞER

tjİol
NAzlR

Encümen
MüdüIü

E. NAz]R

GUMÜŞHANE Vİ1AYETİ İL ENCÜMENİ

KARAR

İ1 özel İdaİesinin, ifraz işleninin yapllİıasl hakklndaki teklj,f ya

ztsı iIe ekleri tetkik editip gereği goİı]şüıdü:
tIimiz Meİkez olukdere roy,1 ,ın,rı", içerisinde yer alan a],t ö1-

ç"ı.r;-İ;;;r; ve uyguıana) imar pıanı, bıılunmayan :e s:dec: 820,63 m2'si

İor-r"rİ.şl' al"oİ-ve ci,aı, s""r, içerisnde kaLan "taıla" nitelikli
11o ada ada ],5 palsel nolu taşlnmazın (A), (B), (c) ve_ (D) .olacak şeki1-
a"-ıi."" dosyasinda belj.rtile; ifraz İşlemleİi iIe ilgiIi talep dosya_

sln].n görüşü].megi teklifinde bulunulmüştu!,
Enctiınenimizce yap]"Ian gö!üşİıe sonunda;
tlimiz Merkez olukdere xoytı sınırıarr içelisinde ye! aLan alt öI-

ç.ırİ-İ.,.rr. ve uygı]lama) imaİ pIanı bulunnayan ye sldec: 820,63 m2'si

köy yeİteşik afan]. ve civarı sınırı içerisnde kalan "tar],a" nitelik]i
11o ada ada 15 parsel nolu taşrnmazln (A) ,(B) ,(c) .ve.]D) olacak gekil

de ifrazlna yönelik hazlrfao",, '"ı,niı, 
dosyada be]iİtilen taştfunazın if

,ur-İİİ".ı.rİ ile ilgili tanzim edilen ekli talep dosyaslnda beliıtil-
diği şekitde ifraz işlem dosyasınln 3],94 sayl11 İınar Kanunu nun tfraz

".'r"riia BaşllklI 1i.maadesi geİeğince uygtın görülnüş oLup, ayn1 yaşa

nin io. m.aae"i Ve planslz nlai],a, İm" Yönettneliğinin 44 ve 45, nadde

'"rl"" 
g;r" tescili;e, gereği için karaı örneğinin iL .özel ldaresine

i."aiı"" Enciimenirnizin 28 _Ia. 2o2I taİj.hl j. toplantrs].nda mevcudun oy

birIiği ile karar verildi,

/// //u4L'M-.UğAN /

ty.
EN

DoĞAN v. s. BAŞER

BA

eI

0ye i§+



GOMÜŞHANE VİİAYET1 İL ENCÜMENİ

Başkan Ekrern AKDOĞAN Topfantl 28 / 09 /2021 karar Özeti
İfraz işlemi.üye M. UÇAN Günü

üye V. s. BAŞER
sayt

üye H. BEDİR

üye E.NAZIR Encümen
Müdürü NAzİRüye A. söKMEN

üye
üye

üye

KARAR

İı özel İdaresinin, ifİaz işteınj.nin yapllnası hakklndaki teklif ya
zlsI iIe ekleri tetkik edilip geİeği gö!üşüldü:

tlimiz Meakez Yayladere köyü Köyü slotllarl içelisinde ye! alan
a]t ölçekli (nazrm ve uyguıama) imat planl bulunmayan ve sadece
6.396,14 n2'si köy yerleşik alant ve civaİI sr.nı!l içeİisnde kalan
"ham topİak" nite]ikli 1o1 ada 62 paİse]. no] utaşlıımazln (A) ve B) ola
cak şeki]de ifİazlna yörıe]ik hazlrlanan teknik dosyada beliatilen if-
raz işIemleri ile ilgilj. ta]ep dosyaslnln görüşütnesj. teklifinde bulu-
nuImuştu!.

Enctımeoj.tiıi2ce yapJ.lan göİüşme sonurıda;
İIimiz Meİke2 Yayladere köyü Köyü sınlİIarl içerisinde yer ala,ı

aIt öıçekli (nazlm ve uygu]ama) j.nar pIanı bulunnayan ve sadece
6.396,74 m2'si köy yerleşik alanı ve civart slnlİI içerisnde kalan
"han toPrakıl nite]ikli 1o1 ada 62 parsel nolu taşlnmazln (A) ve B) ola
cak şekilde ifraz].oa yönelik hazlalanan tekaj,k dosyada befiİtilen ta-
şlİımaz].n iflaz işlemleİi ile ilqili tanzim edilen ekli talep dosyasın-
da belirtildiği şekiıde ifraz işlem dosyasrnln 3194 sayll1 İnar Kanunu
nun İfraz ve Tevhid Başlık-Lr 15.rnaddesi gereğince uygun gö!ülmüş o],up,

aynI yasanln 16. maddesi ve PIansa2 AIan]aİ tmar Yöoetİneliğinin 44 ve
45. maddeIe!ine göre tesciIine, geİeği için kaİar ör.eğinin İ1 özel
İdatesine tevdıine Encilnenimizin 28.|0.2o2I talihli toplantlsıoda mev-
cudun oy birIiği iIe kaİaİ veİildi.

,)§ +
ENE. NAz 1R



GüMÜŞHANE V1J,AYET1 tL ENCüMENI

karaı özeti
tfİaz tşlemi.

28 / 09 /2021TopIant
Günü

Ekrem AKDoĞANBaş kan

V. s. BAşER
rı. BEDİR

NAzIR
Enciimen
Müdü!ü

KARAR

İ] özeı Idaresinin, j-fxaz işleninin yapllması hakkındaki teklif ya

zlsı ile ekleri tetklk edilip gereği gör:üşüIdü:
1limiz Merke2 Yeniyo]. köyü Köyü sInıiIarr içeİisinde yer aIa,ı alt

ö]çekli (nazım ve uygulama) imaİ p]anl bu]unmayan, köy yeİteşik alanl
ve civarı slnır1 içalisinde kalan "Ahşap 2 kat, 2 Ev, Ahşp-nrk ve

Bah." nltelikIi 176 ada t Parsel no,],u taşınınazln (A), (B) , (c) ve (0)

oiacaı< şeı<ııae ifrazloa yönelik hazırlanan teknik dosyada be]irtilen
itraz iilemıeri i].e i].gili ta]ep dosyaslnın 96!üşü], mesi teklifi,ıde bu

1unülmuştur.
Encümeninıizce yapllan göİüşme sonunda,
ltiniz Merkez Yeoiyo]. köyü Köyü slnaİ]aİ1 içe!isinde yer alan alt

olç.kİİ tr,.rııo ve uyg,.ıİama) inar planl bulunmayan, köy yeıleşik alan1

ve-civaİı sıoır1 içerisinde kalan l'Ahşap 2 kaL l 2 Ev, Ahşp,mrk ve

Bah." nitelikli 1?6 ada 1 parse1 nolu taşlrunazrn (A) , (B), (c) ve (D)

olacak şekifde ifrazlna yönelik hazırlanan tek,ıik dosyada belirtj,],en
auşrnaurrn ifraz işlemleİi ile il9iIi tanzin edilen ek]i tafep dosya-

sı;da beliİtildiği şekilde ifraz işlem dosyaslnın 3194 saylla tma, Ka-

nununun ifraz ve Tevhid Baş]ıkl1 t5,maddesi geİeğince uygun görü],müş

oirp, .y.r. yasanlo 16. maddesi ve plansız A],an]aİ 1ma! Yönetme],iğinin
44 ve 45. maddeIeİj.ne göre aescili;e, geleği için karaİ örneğinin 1l
Öze]. İdaİesine tevdiine Encijmeniınizin 28,Lo,2027 tarihli toplantrslnda
mevcudun oy biİliği i].e kara! veİildi,

/4W" E.NAZIR A. SÖKMENq--..=t+



İL ENCÜMEN1 GUNDEM VE TUTANAĞT
oTURUMDA BULUNAN],AR

sr
No

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN

TUTANAK ÖZETİDaires i
Tarihi / No K.No öZ ET

1

03 / 09 /2021,
57 81

31 ]l (,zel ]cıaİesrnrn
2a22 y|Iü bütçe tasa-
r.rsının goİüşülmesi.

1t Gene1 Mecli§ine
surıuImasIna.

kaI.1/ve

ıÇL,*,
b4*,

a7 /a9/2a2I

( M V. s. BAŞER H. BEDİ(

jY-*..iil"")

ştir.

A. sÖKMEN

0ye



GüM1JŞHANE VIT,AYETİ İ1 ENCüMENI

kaaar Özeti
2022 yLLL bütçe ta-
saİ].s1.

a,7 / 09 /2a2Toplant
Günü

Kamulan TAŞBILEK

V. s . BAŞER

NAzIR
Enctjmen
Müdüİü

H. BEDİR

E . NAZIR

üye I A. söKMEN

KARAR

t1 özel İdaresinir', 2022 yrl1 bütçe tasaİlsı hakklndaki teklif ya-

zJ.s1 ile eki cetveller tetkj.k edilip gereği göİüşüldü;----sJoi 
s.vJ.r, İ]. öze1 1daresi Kanunuıun 45,maddesi ve Mahalli tdale-

ler Bütçe v! Muhasebe Yönetmeliğine uygün o1aİak hazrrlanan, İl Özel

Idareı! 2a22 yıll bütçe tasarj.slntn incelenınesi teklifinde bulunu]_muş-

tur.
Encümenimizc€ yapllan görüşme sonunda;
İI Özef İdaİesinir\ 2022 yı:lL bütçe tasa!j,slnln, Vali]ik makamlnca

İl Enciimenine hava]e editdlği şeklj,yle kabulüne, hazırlanan 2022 yLI\

bütç. ta".rrsrnrn görüşülmek üzele İl Genel Meclisine sunulmasına, ge-

..İİ 
'oİ. 

xaıa, o.,,,.gi.,ln i1 özeI 1daresio" '::d]i:: 9i,T"rı1i,:1:. , _.- 
"d, 

mevcüdun oy bj,rlj,ği ile karaı verildi
o'7 .09-2027 tarihJi loplantl sı,

KAN

ll

(Bu

İLEK

(

.BEM. uçAN

üye üye
1unİüadı)vaLi

il,( A. söKlrEN

Baş kan

Uye

üye M. UÇAN
say1 31

üye
üye
üye E.AKDoĞAN

üye
üye



GüMüşHANE VtLAYETİ 1ı ENCUMEN1

KARAR

t1 Özet İdaresinin, ödenek aktarıııası yapllmas]. hakklndaki teklif
yaztsl tetkik edi,lip geİeği gö!üşütdü:

İliniz Kürtün İlçesi Yay]alı köyü köy içi yoI1arınJ.n asfalt yapıIa
bilmesi için ödeneğe ihtj.yaç duyulnuş olup, ihtiyaç duyulan 595.000,00
Tı ödeneğin Yo], Baklm onarlm Giderfeİi Tertibine aktarllmas1
tek1 j.f j.nde bu]unuImuştur.

Encümenimizce yaplıan göİüşme sonunda;
İlimiz Kürtün tlçesi Yaylalı köyü köy içi yollaİInln a5fa]t yaplla

bilmesi j.çin ödeneğe ihtiyaç duyulmuş olup, ihtiyaç duyutan 595.000,00
TL ödeneğin,2021 ylt1 İt ÖzeI 1daİesi butçesioin Yedek Ödenek Tertibin
den, Yol Baklm onaİlm Gider:leri Teltibine aktaİI].masına, gereği için
karaİ örneğinin l1 Ö2e]. tdalesj.ne tevdiine Etlciıİnenimi z in 24.08.202I ta
rih]i toplaıtasında oy bj.rliği iIe karar veİi]di.

KamuİaF.\TcŞBİLEK
J^s{*
Vali

l//.

Baş kan Kamuİao TAŞBIıEK ToplantJ
Günü

24 /08 /2027 karar Özeti
Ödenek aktarIlmasI.üye

üye M. UÇAN
sa y1 30

üye V. s. BAşER

üye H. BEDlR
Encijmen
Müdürü

E!o1
NAzIRüye E. ARDOĞAN

üye E . NAZIR

üye

üye A. söKMEN

üy.

M. UçAN

üye



lL ENCUMENj GüNDEM VE TUTANAĞ]
OTURUMDA BULUNANLAR

sr
No

GüNDEMDE BuLiNAN-EÇ İ;;
TUTANAK ÖZETİDa i ıesi l

Tarih.i / Nol K.No aZE,I

1 özel
İdaİesi

18 /08 /2027
5304

30 I]lmiz Kür:tün İlçesi
Yaylalı köyü köy içiyolla!ınln asfalt ya-pllabilmesi için
595.000 Tt ödenek ak-
taİ.rlnası.

ödeneğin .kt.ı.lıo.İlİ]]

lmişti..

;,* \

24 / a8 /2027

l., . UçAN

üy.
v.s ER w

a]i

lil.



tL ENCtJMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
oToRU}rDA BU],UNANLAR

TUTANAı( özETl
GÜNDEMDE BUIUNAN EVRA(IN

Dairesi
Tarihi / No

Loknan Ylldır]n adlna
ihalesine.

Merkez BağlarbaşI Ma-
haIfesinde bulunan
412 n.2'Iik taşınmazrn
kiraya veri lrnesi iha-
lesi. saat:14.00'de

öze1
1dares i

İfraz işleninin uygun
görüldüğüne.

tlimiz ToruI tIçesj.
lİalmanclk KÖyü sl.nlr
larr içerisinde bulu-
nan 119 ada 41 nolu
parselin i fraz işlemi

1oatesL

2 Adet kaİar verilniştir. Ia /08 /2021

M. UçAN A. SÖKMEN

0ye
(tzinli)uW

V.s.BAŞER BEDlR



GüMüşI]ANE VİJ,AYETt İL ENCüMENİ

Baş kan Ekrem AKDoĞAN Top]antr
Gunü

Ia/08/2021 karaı Özeti
1İİa z aş 1eml.üye M. UÇAN

üy. S. BAşER
s ayr 29üye H. BEDİR

üye

:-
Uye

E. NAZ]R
A. SoKMEN

Encümen
Müdürü

Erol
NAZIR

üye

KARAR

İ1 Öze-L İdaİesinin, if].az işleminin yaplfmasl hakkrndaki teklif ya
zlsr i]e ekleri tetkik edilip gereği görüşü]dü:

İlinıiz Torul 11çesi Harmancık Köyü slnlİlaI1 içernisinde ye! a]an
ve İ] Gene] Mec]isinin 03.0s.2018 tarih ve 83 saytl1 kaİarl lle uygun
bulunarak onay.Lanan ''ticaret alanı'' anaçfI 1/50oO ölçekli nazam inaİplanl ve 1/1000 ötçekli uygulama planl bulunan 119 ada 41 parse] nolu
taşl!]mazın (A)ve(B) ofacak şekilde ifrazlna yönelik hazırlanan teknik
dosyada belirtilen ifraz işlemleİi ile ilgi]i talep dosyaslnın görüşü1
mesi tek 1i finde bu_Lunu]muştur.

Enci.imenimizce yapllan gör.üşne sonunda;
İlimiz Torul İlçesi Haİnanclk Köyü sınlr:lar1 içernisinde yer alan

ve İ] Gene1 Meclisinin 03,08.2018 tarih Ve 83 sayıfı kararl ile uygun
bulunaİak onaylanan i'ticaret alanl'' amaç]ı 1/5ooo ölçekli naz.rm imarp]ant ve 1/1000 ölçekli uygırlama planı butunan 119 ada 41 palsel nolu
taşlnmazın (A)ve(B) o]acak şekifde ifrazlna yönet-ik hazlrtanan teknik
dosyada be]irtilen taşlnmazln ifraz işlemleri ile ilgi li tanzim edi-
len ekli talep dosyaslnda betirti]diği şekilde ifraz işfeın dosyaslntn
3194 sayltI lmar Kanununun ifraz ve Tevhid Başllklt 15.maddesi gereğin
ce uygun görülııüş olup, aynr yasanln 16. maddesi ve planslz Alanfar
tmar Yönetmeliğinin 44 ve 45. naddelerine göİe tesciIi ne, geleği için
karaİ örneğinin İ1 Öze] İdaresine tevdiine Enciimenimizin :.o-o8.2o2|
tarihli toplan tlsıncla mevcudun oy bir]iği ile karaİ verildi,

A. sÖhl.lENZIR
üy"

(İzinli )

BEDiRM. uçAN
üy.

l/[j]q.



GüMüşHANE VI],AYETİ 1ı ENCüMENI

Baş kan Ekrem l\KDoĞAN Toplant]
Günü

I0 /aB /202 karaı özeti
TaşInmaz kiraya ve-
ri]mesi ihalesi.

üye M. UÇAN

üye S . BAşER
say1 28

üye H.BED]R
E . NAZ]R

Ero 1

NAzIRüye A. söKMEN Müdürü
üy.
üye

|ly"

KARAR

İI öze1 İdaresince 2886 say111 Devfet thaıe Kanı]nunun 45.maddesi
gereğince Açlk Teklif Usulu (Aclk Aİtlİma) suİetiyle ihaleye çIkarj.lan
İIimiz Merkez BağlarbaşI Mahalle5inde 270 ada 1parselde kayıt].1 taşrn
maztn kiİaya veİi.].nesinin bugünkü iha]esinde;

1.000.00 T], rouhanmen bedelle 3 ylt süreyle kiraya velilmek üzere
ihaleye çlkarllan Merkez Bağ]arbaş1 Mahalesi 2'7a ada l parselde bulu-
nan taşınmazln lhalesine tek istekli olalak Ylldlİlm Glda Tenizlik ve
Yemek Hizmetleri san.Tic.ıtd.Şti adlna j,o]gnan Ylldıaım iştiİak etniş
o.].up, istekli t. 100. 00.T1 bedelle taşInjnaz1 kiİaıamayl teklif etmiştj.İ.
İstekIioin vermiş o]duğu 1.100.00 T1,'tik tekIif Enciİneninizce de haddi
]ayIk görüfdüğündeo, sö2 konusu taşInmaz1rI 1.100.00.T], bedef]e 3 y1] sü
reyle Y-rldlrrm GJ.da Temizlik ve Yemek Hizmet]e!j. san.Tic.Ltd.Şti adloa
ihaıeye katllan Lokman Y].ldrİlm adlna iha]esine, geİeği için karar öİ-
neğinin 1] öze1 İdare9ine tevdiine Enctinenimizin 10.08.2021 tarihli
top]antıslnda mevcuduo oy birliği ile kaİaİ verildj..

fi. BEDIR

/1,r,"4
${ü

1I Enciheninin is bu kararı 2886 sayl]I Devlet İhale Kanununun 31

oereğince tasair orunur.o /)zoezzozr
/

M. UÇAN r. söIo.lEN

üye
(İzin]i )



İİ ENCÜMENİ GUNDEM VE TUTANAĞI
oTUR0I,!DA BULuNANLAR

sr
No

G{JNDEMDE BU]-UNAN EVRAKTN

TUTANAK ÖZETİ
Dai resi

Tarihi / No K. No öZ ET

1 öze],

02 /08 /2021
4591

25 1lımIz Kr]llun 1lÇesı
Yeşilköy xöyü sınıİla
rI içeİisinde bu].unan
107 ada 9 nolu palse-
Iin ifİaz iş]emi.

İfİaz işleminin uygun
gö!üldüğüne.

2 öze1
İdaİesi

02 / 08 /2021,
4592

26 İlİdz Torul İ 1çesi
Bahçelik Köyü sınlrla
rı içerisinde bulunan
123 ada 1 nolu parse-
1j_n ifraz işlemi.

İ fraz i ş ].eıninin uygun
görüldüğüne.

3 öze1
1daresi

02 / 08 /2021
4593

21 tlimiz Kürtün 11çesi
Beytar]a Köyünde bulu
nan muhtelif parselle
rin ima]: uygulamasI.

İmar Uygulamasınln uygun
görüIdüğüne.

verilniştir. a3/a8 /2a2I

UÇAN H. BEDİ R A. sÖKMEN

W,,'l
A uy"

(lfu,
,§+



GIjMüşHANE Vİ1AYETİ 1T, ENCüMENİ

kaıaı özeti
1ınar uygulaınasl.

Encumen l EloI
Mudu-rü | NAZIR

03/08 /202Ekrem AKDoĞANBaŞ kan

V. s. BAşER
H. BEDl R

A. söKMEN

KARAR

İ1 özel İdaresinin, tmar Uygu]ama Planl hakkrndaki teklif yazl ile
ekleri tetkik edilip gereği göİüşüldü:

İlimiz Kürtün tlçesi Beytaİta Köyünde bulunan muhtelif paİsellelle
i]giti olaİak; 1/1ooo ölçekli uygulama inaİ planında, ITRF kooİdinat
siiteminde G4l-c-22-B-3-A paftaslna denk gelen düzenfeme alanl sln].rla
rI içeİisinde kalan 168,44 !ı2'1ik (İh1) nolu ktsmın 2644 say1ll Tapu

Kanununun 21.naddesi uyaİtnca yoldan ihdas edilmesi, tamamr düzenlene
sln].tr içerisinde kalao Beytarfa Köyü 1o9 ada 7 no]u palsel, 110 ada 7

ve 9 nolu parseller, 111 ada 15 ve 1? no}u palselle, ve 113 ada 1 ve 2

no]u parsel]erin imar uygulamaslna kattlaİak 3194 sayl]! İmar Kanunu-

nun 18.maddesi gereğince iınar uygulamas1 yapllnastna yönelj,k işlen te-
sis edi]nesi tek]İfinde bulunu]muştur.

Encij{ıenimi zce yaplıan görüşme sonunda;
İliniz Kü.tün 1ıçesi Beytarta Köyünde buluoan muhtetif parsellerle

ilgili olarak; 1/1ooo ölçek]i uygufarna imar planında, ITRF koordinat
sisteıninae G4\-C,22-B-3-A paftaslna deok gelen düzenleme alanl srnlrla
!ı içeİisinde kalan 168,44 m2']ik (th1) oolu kıgmtn 2644 sayllı Tapıı

Kaoununı]n 21.maddesi uyaİınca yoldan ihdas edilmesi, tamanü düzenleme

slnırl içerisinde kalan Beytarla Köyü 1o9 ada ? nolu parsel, 110 ada ?

ve 9 noıu paİseller, 111 ada 16 ve 17 nolu parseıIer ve 113 ada 1 ve 2

nolu parse].1erin imar uygulaİnaslna katllaİak, 3194 say111 imaİ Kanı]nu-

nun 18.maddesine göre işlem yaPIInaslna, gereği içn kara, örneğinin İ1

özet İdaresine tevdij.n Enctinenimizin 03,08,2021 tarihli toplantısln da

oy bi!]iği ile kalaİ veli]di.

Ek M. UÇAN E. NAzlR ÖKMEN

-'İ:+
}i

BAş
ls

N

:lW
V. s. BAŞER

E. NAz IR



GuMüşHANE VİLAYETt İL ENCüMENI

Başkan karar Özeti
İfİaz işleİıi.

EncüTen I Eİo.L
Mudur:u I NAZIR

a3 /a8 /2o2

V, s.BAŞER
H.BEDİR

l] ÖzeI 1daresinin, ifraz işleminin yaplIma9I hakkındaki teklif ya
zrsl i]e ekleri tetkik edilip gereği gö.üşüıdü|

tliıniz Toİuf İlçesi Bahçelik Köyü sınr!la!l içeri6j.nde ye! afan,
a].t ölçekli {naz-rm veya uygulama) inaİ plan] bu]unmayan ve köy yelle-
şik a]anı içeıisinde kalan "ev ve tar-La" nitelikli 123 ada 1 parsel
orımaralr taşfrunaztn (A) , {B) ve (c) o1acak şekj.].de iflazloa yönelik ha-
z).İlanan teknik dosyada be]irtilen j.fraz işlemleli ile j.lgili talep
do§yasınln görüşülme9i teklj.finde bulunu]muştuİ.

Encümeniınizce yapllan göİüşıne soaıında;
İlimiz Toru] İIçesi Bahçelik xöyü sfnıİlaİl içeİisinde yea aıan,

alt ölçek]i (nazım veya uygulama) imar Pfanl bufurunayan ve köy yeİle-
şik alanl içerisj.nde kalan "ev Ve tarla" nite].ikli 123 ada 1 paİsel
numaİalı taşrllnazın (A) , (B) ve (c) o1acak şekilde i.frazrna yönelik ha-
zlrlanan teknik dosyada betirtilen taşlrrmazıo j.fraz işIeınleli ile ilgi
Ii tanzim edilen ekIi talep dosyaslnda belirtildiği şekilde j.fİaz iş-
Iem dogyasInln 3194 sayr11 İmar Kanununun ifraz ve Tevhid Baş].ıkl1
15.naddes1 ger:eğince uyqun görü]müş olup, aynı yasanln 16. maddesj. ve
plansız A.LanIa! lmar YönetmeIiğinin 44 ve 45. maddeIerine göle tescili
ne, geleği için kara! öİneğlnin İl Özet İdaresine tevdiine Encümeaiıni-
zin 03.08.2021 tarihli toplan tlslnda oy birliği ile karaİ veİi]di.

KARAR

1,1l üw
(:"',,'fl
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M. UÇAN söKMENv. s. BAŞER

Ekrem AKDOĞAN Toplant
üye M. UçAN Günü

üye
say] 26

üve E. NAZIR
üye A. söKMEN

üye
üye

Uye



GuMOşııANE vtlAYETt 11 ENCOMENİ

Karar Özeti
1fraz iş].emi.

!]ncumen I Erol
Müdürü | NAZIR

a3 / aB /2a2Topıant
Günü

Ekİem AKDoĞANBaşkan

V. S. BAŞER

H. BEDiR
E , NAzIR
A. sö«!.lEN

KARAR

İl Özel ldaresinin, iflaz işleminin yapllması hakklndaki teklif ya

z].s1 ile ekleİi tetkik edilj.p gereği görüşüldül
l1imj.z Kürtün İlçesi Yeşj.lköy Köyü slnırlar1 içerisinde yer alan,

aIt ölçekl1 (nazlm veya uygu]alna) inar planl bulunrnayan ve köy yeİle-
şiı< alinr ve civaİ1 içerisinde kalan " ahşap ev Ve tarlal' niteliklj,
ioı .aa g palse] nrımaraI j. taşlnmazln (A)ve(B) olacak şeki]"de ifrazııra
yönelik ha;ıİIanan teknj.k dosyada beli!tilen ifİaz işlemleİi ile itq1-
ii t"ı"p dosyasın].n görüşülmesi teklifinde bulunulınuştuİ,

Enctineniİıi zce yap].ıan görüşne sonunda;
limiz kürtün tlçesi Yeşilköy Köyü slniİlar1 içerisinde yer alan,

alt ötçekli (nazlm veya uygulama) imar planl bu],uınayan ve köy ye!]e-

şi.k aıinı ve civall içeİisinde ka]an " ahşap ev Ve tarla" nitelikli
ioı .a" g palsel numaİall taşlnmazln (A)ve(B) o],acak şekj,lde ifrazrna
yoneliı< hazıılanan teknik dosyada betirtilen taşlnmazln iflaz işIemle
.i ir" iıgıri tanzin edilen ekli talep dosyaslnda belirtildiği şekilde
ifraz iştem dosyastnın 3194 say1II tmar Kanununun ifraz ve Tevhid Baş-

ftkll 15.maddesi gereğince uygun göİülmüş olup, ayn1 yasanrn 16, nadde

si ve planslz Alantar tınar Yönetıneliğj,nin 44 ve 45, naddelerine qöre

tesciline, gereği için karar örneğinin İI özel İdaİesine tevdij,ne Encü

menimj.zin oi.og.zozr tarj.hli toplantlsInda oy biİIiği ile kaİaİ
verifdi.

l/,l

M V. S. BAşER (.iilıg"- A. SöKMEN

,H €.



lL ENCUMENi GÜNDEM VE TUTANAĞI
oTURUMDA BU1UNAN1AR

TUTANAK ÖZET1
cÜıosİ,.lot BULUNAN EVRAKIN

Dairesi
Tarihi / No

Yardlm talebinde
bulunulmaslna.

1limj.z Merkez Kale
Köyü tarihi Kale bağ-
fantl yolunun yatırım
prog!amlna alInması
ta]ebi.

özel
tdaresi

28 / 06/2o2I
3753

Tevhid işlenirıin uygun
görüIdüğüne.

l1iıniz Şiran 1lçesi
Yedibötük Köyünde bıı-
lunan 2o4 ada ? ve 10
no].u paİsellerin tev-
hid iş]eıni.

öze1
1daresi

08 / 0,7 /2a2I
4125

Tevhid işleninin uygun
görüldüğüne.l1irni z Kelkit İ].çesi

oba]ar Köyüode bulu-
nan 156 ada ]. ve 2 no
tu paİsellerin tevhid
işleni .

öze 1

idaresi
06/01/2a21

4a52

ifıaz işleminin uygun
görüıdüğüne.tlimiz Merkez Gökçepl

nar köyünde bııluoan
147 ada 98 nolu parse
Iin ifraz işfemi.

ö zel
1daıesi

28 / 06 /2a2I
3?65

kaİar verilıniştir.

Ekren AKDo M. uÇAN

13/a1/2a2I

V. s.BAŞER



G1JMüŞHANE VİLAYETi İL ENCüMENi

Başkan Ekren AKDOĞAN Topfantr
Günü

73 / 0,7 /2027 Kalaİ özeti
1İ raz 1şlem1.Uye M. UÇAN

üye V. s. BAŞER
s ayI 24

üye H. BEDİR

üye E. NAz IR
Enciimen
Müdüİü

Ero ]
NAzI Rüye A. söKMEN

üye
üye

üye

KARAR

İ1 özel ldaresinin, ifraz işleminin yapı].nasl hakklndaki teklif
ya 21s1 ile ekleri tetkik edi]ip gereği görüşüldü:

1]iniz Meİkez Gökçepj.nar Köyü s].nlrlarI içerisj.ode yer alan, alt
ölçekli (nazlm veya uygulama) inaİ p].anl bulunmayan ve sadece
5I.a16l52 Iı2'si köy yerteşik alanr içerl_sindeki ''hali arazi'' nitelikIi
147 ada 58 paİsel numaİa1l taşınmazın (A) , (B), (c) ve (D) olacak şekif-
de ifrazına yönelik hazlrlanan teknik dosyada belirti]en ifaaz işlemle
rj. ile ilgili t.afep dosyaslnln görüşülmesi tektifinde bu]unu]muştur.

Encümenimizce yaplIan gö!üşıne sonunda;
l1j.miz Merkez Gökçeplnaİ Köyü slntrla.rl içerisj.nde yeİ alan, alt

olçekli (nazlm veya uygulama) imar plan1 bulufunayan ve sadece
5!.B'l6,52 m2isi köy yeİ]eşik aIanl içeİj.sindeki ''hali arazi'' nite]ik]i
14? ada 58 paİsel numarafı taşlnmazln (A) , (B) , (c) ve (D) o]acak şekit
de ifrazına yönelik hazlrtanan teknik dosyada beliİtilen taşlrunazın
ifraz iş]emleri ile itgili tanzim edilen ek]i taIep dosyasında beIir-
ti].diği şekitde ifraz işlem dosyaslnın 3194 sayr11 1ma! Kanununun if-
raz ve Tevhid Başltkl1 15.maddesi gereğince uygun görülmüş olup,aynr
yasanln 16. maddesi ve plansız Alanfaİ lmar Yönettnetiğinin 44 Ve 45.
maddelerine göre tesciline, gereği için kar:ai öİıleğinin İ1 Öze1 ldaİe-
sine tevdiine Encijmeoiİrj. z in 13.a'7.202I tarihli toplan trslnda oy birli
ği i]e karar veri].di.

A. sö^,MENM. UÇAN

lli'j/ü '.İ-



GüMüşHANE Vİj,AYET1 tL ENct MENt

Başkan Ekİern AKDoĞAN Toplant |3 / a,7 /202 kaıar özeti
Tevhid işlemi.üye M. UçAN Günü

üye s. BAşER
say] 23

üye H. BEDlR

üye E.NAzTR Encümen
Müdürü

E].o 1

NAz IRüye A. söKMEN

üye
üye

üye

KARAR

İf Özel İdalesinin, tevhit işleminln yap1lmasl hakklndaki teklif
yaz151 ile ek]eri tetkik edilip geleğj. görüşüldü:

11imiz Kelkit l1çesi obaIar Köyü sın].!Iarı İçeİisinde yeİ alan alt
ölçekli herhangi biİ imaİ p]anl bu].unmayan ve aynl zamanda köy yerle-
şiı< alanı içerisinde kalan ].56 ada 1 ve 2 parsel numaİall taşlrınazla-
iın tevhit işlemJ.erj" ile j.]gili talep dosyaslnln görüşülme9i teklifin-
de bulunulmuştrlr.

Enciİnenimi zce yaptlan göaüşme sonunda;
11imiz Kelkit tlçesi obalar Köyü sr.n].!IarI içerj,sinde yeİ alan alt

ölçekli herhangi bir imar pfanl bu].unmayan ve aynı zamanda köy yerle-
şiı< alanı içeaisinde kafan ].56 ada 1ve 2 Parse1 nı,ınalalı taşIN[azfa-
iın tevhlt işlemleri iIe i]gili tanzim edilen ekli tatep dosyaslnda
be]irti]diği şeki].de tevhit işlem dosyaslnln 3194 sayı]1 İmar Kaıunu-
nun ifİaz ve Tevhid Başlıkl1 15.İıaddesi gereğince uygun görü]müş o]up,
aynI yasanln 16. naddesj.oe göre iş].em yapılmastna, geleği j,Çin kalar
.ıin.ğirrln İ1 öze] İdaresj.ıe tevdiine Encüİnenimizin ],3,07,2021 talihti
toplantlslnda oy biİliği j.le ka.ar ver:ildi,

-_-_E. 
NA3,iF-a. sörc,lEN

- 
\,E

M. UçAN v. s. BAŞER
j



GuMüşEANE V1IAYETİ İl, DNCüMENİ

Başkan Ekrem AKDoĞAN Toplant 1,3 / 01 /202 karaı Özeti
Tevhid işlemi.üye M. UçAN Günü

üye V. s. BAşER
say1 22

uye H. BEDiR

üye E.NAZIR Encümen
Müdürü

EroI
NAZ IRüye A. söKMEN

üye
üye

üye

KARAR

tl Özel 1daresinin, tevhit işleminj.n yaprlmasJ. hakkındaki teklif
yazlsj. ile ekleri tetkik edilj.p gereği qö!üşüldüi

11iniz şiİan 11çesi Yedibölük Köyü s].orrtaİı içeli9inde yer alan
alt öIçekli heİhangi bir imar planı buluntnayan ve aynı zamanda köy ye,
teşik atanl içeaisinde kalan 2o4 ada ? ve 10 paİsel numaralt taşınmaz-
]arın tevhit işlemleri i]e ilgi.li talep dosyaslnln gölüşülmesi tekLi-
finde bulunı.ılmuş trrİ .

Enciimeniınl zce yap].lan gö!üşme sonundai
tlimj_z Şilan 1tçesj. Yedibölük Köyü slnır],arI içerisinde yer alan

alt ölçekti heİhangi bir imar planı bulunınayan ve aynı zamanda köy yer

Ieşik alanı içeaisinde kalan 2o4 ada ? ve 10 parse1 numaİalı taşlnmaz
ların tevhj.t işlemıeri i]e itqili tanzim edilen ekfi talep dosyaslnda
belirtildiği ş;kilde tevhit işlelrü dosyaslnln 3],94 sayıll 1ııar Kanunu-

nun ifİaz ve tevhid Baştlklı 15.ınaddesi geİeğince uyg\ın göİülmüş olup,
aynl yasantn 16. naddesioe göre işlem yapllmasrna, geİeği için karar
o.""qi"i" İI özel İdaresine tevdiine Enctlmenirnizin 13,07,2021 taİihli
toplantlsında oy bi!liği j.le karaİ verildi,

B*--^§kUÇAN V. s. BAŞER



Kalar Özeti
Yardrm ta].ebi.

13 / 01 /202Ekrem AKDoĞANBaşkan

V. s. BAşER
H. BED]R

Enciimen l EİoI
Müduİüı l NAzTR

E.NAzIR

KARAR

1] Özel 1daİesinin, Merkez Kale Köyünde bulunan tar:ihi ka],enin

ulaşrm yolu hakklndaki teklif yazlsl tetkik edilip gereği görüşüldü:

Kü].iür Turizn BakanlığI Yatl!ım ve tşlenler GeneI Müdüllüğünün Tu-

rizınMerkezlerikapsamlndabulunanİlimizMerkezKaleKöyüslnlrla!I
ii.tı.ina. bulunan tarihi. kafenio utaşlm yoluna ait yapI uygu].amalarl

o]or"^r"o", yol genişlemesi,hendek betonu ve kilitli beton parke yapın

işinin yaptlr].lmasI tekfifin de bı,ılunulmuş tur ,

Enciİnenimj.zce yapılan göİüşme sonunda,
KüItü! Tulizm Bakaolrğ1 YatIİım ve tşlem],eİ Gene1 Müdü!]üğünün Tu-

rizm Merkezleri kapsamlnda bulunan ltiniz Merkez Ka]e Köyü sınlr],arl
ii".i"ı"o" bı]lunan taİihi kalenin ulaşlın yoluna ait yapa uygulama]all
*jp"..r.o., yoI genişIem€si,hendek betoou ve kilit],İ beton parke yaplm

işİ.İ. vupİrİrı.İ"rr,İ,»u iş j.çin Kültür ve Tı]ıizm Bakan],1ğından yardlm

İİİ.Ş inİ.- lrrrnr lmas ına, ge reğİ için kaıar örneğinin i]_ özel ldaresine
tevdiine Enciınenimizj.n 13-o'1 .2027 tarj_hli topLantısında oy birliği i]e
karar verildi.

GüMUŞHANE VlT,AYETİ İ1 ENCüMENI

V.s.BAŞERM. UÇAN

/ı1'ln4
üy.

dr,ı/

A. SÖKMEN

-Ji.'-"€



lL ENcijtıENİ GUNDEM VE TUTANAĞ1
OTURUMDA BULUNANLAR

TUTANAK ÖZET1
GÜNDEMDE BUT,UNAN EVRAKIN

Daiİes i
Taİihi / No

Eatih Ka]mış adlna iha
lesine.Gtİnüş oteli ' in ön bah

çe klsmlnln kiraya ve
lilmesi iha]e6i.
saat: 14 .00 'de

öze 1

İdaİesi
Io /a6 /202I

3265

rirniştir. 25 /a6 /2a2I

A. SöKMEN



karaı Özeti

Taşarunaz Kiİaya ve-
rilmesi.

25 /a6/ 2a2Başkan

V. s. BAŞER

H. BED1R

Erof
NAZIR

Encumen
Müdürü

E.NAzIR

GuMüşHANE vİlAYETİ İT, ENCüMEN1

KARAR

1I ö2e] İdaresinin, 2886 sayll1 Devıet 1hale,Kanununun_51/q nadde-

,ı q"r.ği,r"" Pazarllk usulu suretiyle kiraya Verilmek uzere ihaleye çı
ka!ılan İLimiz Merkezinde ıuıunan öıımuş ote],in ön bahÇe ktsmlna kuru_

iacaı< arıı kabini yerj.nin bugünkü ihafesinde;--*;.;;;,;;-;; .i,h"n*.n bedelIe 3 yl1 süreyle kilaya verilmek üzeİe

ihaleye Çlka!ı]an Meİkez Giimuş oteI'in ön bahçe kısmüna Banka talafln-
;;;İ;"İ;;;k ar, l..ul,,l yerinin ihalesine tek islekli olalak ziıaat
Banka9ı Gijmüşhane Şube9i "a","-r"tit, 

I(ALMIŞ iştirak etniş olup,istekli
1.4oo,oo.TL bedelfe kiralaınay], tek],if etnişt1,, İsteklinin velmiŞ o1du

i"'i.noo,oo TL'lik teklif Encıİneninizce de haddi laylk görütdüğünden

:;r-;;;;;" ATM kabini yer,inin 1,4Oo,0o,T', bedelte ziraat Bankas1 Gttnüş

hane Şubesi adlna ihaIeye ı<atrian Eatirı KAIMIŞ adlna j,hale9ine, gereği

İ-r. İ"r".-"rİ.qinin t], özel tdaresine tevdiine Enctimeninizin

25.06.2o2| tarj.hli topıantl"r.J" i"r.ra.,. oy birtiği ile karar ve.ildi

M.uÇAN V.s
,N üye

{BüLuniıadı )

İ1 Encü!üüeninin iş bu kaİarl 2886

geİeğince tasdik olunur, , , , /a6/2D2l
sayılı Devlet İhale Kanununı.ın 31. naddesi

Mustafa ANTEPLİoĞLU

Vc",,.j

va]i J'



1L ENCUMENt GuNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNANİAR

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKTN
TUTANAK ÖZETİ

Sr
No

Dairesi
Tarihi /

aZLI

İliniz Merkez Yeşi1-
yurt köyünde bulunan
112 ada 13 nolu parse
fin i fraz i§lemi.

1fraz lŞlminin uygun
görü]düğüne.1 öze 1

tdaresi
Io /06/202].

3265

19

1 Adet karar verilmiştir, 15 /o5/2o2

A. sönlEN

r.AN

M. UçAN

üye
(Bırlunmadr )

,i'-

K. No



GUMüŞHANE Vl],AYETİ İL ENCüMENİ

KARAR

t1 öze1 İdaresinin, ifİaz işIeminin yapllnası hakkındaki teklif ya

zlsl i]e ekleri tetkik edi]ip geİeği görüşüfdü:
İlimiz Merkez Yeşilyult xolu "in,iı",, 

içerisj_nde. ye! alan, aft öı

ç"ı.ri i.rur1İI veya uyguüaına1 imar pıanı bu],r]nmayan Ve köy.yeİleşik ala-
;;';;";;"İ;;. "İarrai n;te]itIi 112 ada 13 parset numaralı taşlntnazın
'i"ırJiri .ı.""* şekilde ifrazloa yönefik hazrr],anan tekn_ik, dosyada be-

iıraii"i-l ifraz iiıemleri ile ilgiii talep dosYaslnln görüşülmesi tek]_i

finde bulunulmuştur.
Enciimenimizce yapr].an görüşne sonunda;
1limiz Merkez Yeşifyurt «cıiü srnııları içerisinde yer ala!ı, alt ö1

ç"xlİ-İ"urm veya uyğı.ııama) imar planı bulunmayan ve köy_yelleşik ala-
İr'İİ..İ"İ.a. "İarlİi niterirli 112 ada 13 paısel numarall taşlrunazln
'iolriiri or"..* şekilde ifrazlna yönefik hazl,laoan.teknik dosyada be-

İ;;;;İ;; ;;u."^" zın j,ftaz işleııIe;i ite ilgili tanzim edilen ek],i ta-

ı.r-a."v."r."o. betirti]diği şekj_lde ifraz işleİn dosyasrnln 3194 sayı]l
İ;:r-*;;;;""" ifraz ve Tevhid BaştIkII l5,maddesi gereğince uygun gö-

,oi.ui-.rro, .r., yasanln 16, maddesi ve p]anslz Alanlar İmar Yöneüne

İiql"]"-nn' r.-nS. naddelerine göre tesciline, 9"::ği^l!rl karar örneği

"İİ-İİ or"' 1daıesine tevdiine Enc,timeninizin 15,05,2021 tari}ıli top],an

t.srr1da .er..,drn oy birliğİ ile karar verildi,

M. uÇAN

(Bulunnad1

kaıar Özeti
İfraz işIemi.

13 / 06/2a2Topfant
Günü

V. s. BAŞER

H. BEDl R

Erof
NAz]R

Enciimen
Müdürü



İL ENC{JMEN1 GONDEM vE TuTANAĞI
OTURUMDA BU1UNANİAR

sr
No

GÜNDEMDE BUI,UNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZET1

Dai resi
Tarihi / No K.No özE,I

1 ozeI
İdaresi

2,7 /a5/202|
2873

|,7 İ limi z To]:ul l1çesin-
de bulrınan Ticaİet
merkezi ve Sosyal Te-
sis binasrnan zemin
katlndaki 1nolu işye
ri ite Kelkit llçe
özef İdaresindeki 30
nolu büronun kiIaya
verilmesi ihalesi.

llgili şahls]aİ adlna
iha]esine.

2 öze l
İdaresi

04 /o6 /2027
3058

18 Karaca Mağarası giriş
krsmlnda 2 m2|-Lik a]a
n].n kiraya verilmesi.

Hakan ŞAHlN adlna ihale
sine.

aİ verilmiştir. oa /o6 /2o2I

E. NAZIR A. SÖKMENE krem

ı,JıUlğ
M. UÇAN V. s . BAŞER g-,jK4



GüMüŞHANE VİLAYETl İL ENCÜMENİ

Ekrem AKDoĞAN karar özeti
Karaca Mağarasl.

Enctimen I EroI
Mudurü | NAZIR

08 / 06/202

H. BEDiR
E.NAZIR

İ] özet İdaresinin, 2886 sayı]1 Dev]et 1hate Kanunuoun 51/g ınadde-
si gereğince Pazarlİk usulu suİetiyle kiİaya ver:j.lmek üzeİe ihaleye çJ.
karllan karaca Mağaraslnda ya2 sezonu boyuoca dondultna satmak içj.n 2
m2ılik aıanln kilaya veri].nesinin bugünkü ihalesinde;

2. 310, 00 TL muhaırunen bedelIe 15. 06. 2027-30. 09. 2o2| tarihleri arasI
3 ay 15 gün süreyfe kiraya veri.Lmek üzere ihateye çıkarllan İlimiz
ToruI İlçesi cebeli Köyü, Karaca Mağaİaslnda Maraş Dondulması satmak
için 2 m2|Iik taşlnmazln ihalesj"ne tek istekli olarak ııakan şArılN işti
rak etmiş o1up, i_stekli 2.750,00.TL bede],1e 2 m2'1ik alan]. kiİalamayl
teklif etmiştir:.1steklinin ver:miş o1dı.ığu 2.'750,00 TL'].ik teklj.f Encü-
menimizce de haddi ıayJ.k göİüldüğünden, söz konusu 2 m2'1ik a].anrn
2.7500.00.Tı bedelle Hakan ŞAHİN adlna j.halesine, gereği için kaİar
ör:neğinin İ1 öze1 1daİe sine tevdiine Enciimeıimj.zin 08.06.2021 tarihli
topıaotlsında oy birliği ile karaİ veriıdi.

DtR

KARAR

M. UçAN V. s. BAŞER

kararı 2886 saylli Dev]et 1hale
ğ5 /06/2o2I

ill

İ1 Encftleninin iş bu
ge.eğince tasdik o]unur.

fa ANTEPL

vali V'

A. sÖKMEN

Baş kan Top]ant.
üye M. UçAN Günü

üye V. s. BAşER
Say1 18

üye
üye
üye A. sOKMEN

üye

üye



GüMüŞHANE VİLAYETİ iL ENCüMEN1

Başkan Ekrem AKDoĞAN Toplantj
Günü

08 / 06/2021
(aİar özeti

İşyeİi kiİaya verit
mesi ihalesi.

üye M. UÇAN

üye S . BAşER
s ayI I1

üye H. BEDiR

üye E. NAzIR
Encünien
Müdürü

Ero1
NAzIRA. SÖKMEN

üye
üye

üye

İl Enci!ııeninin iş bu
geİeğince tasdik o1unur.

KARAR

İ1 özel 1daİesi Gene] se kreteİ] i ğjL^ce , 2886 say].ff Devlet İhale
Kanununun 45.maddesi gereğince AçIk Teklif Usulu {AcJ.k Aİtırma) suae-
tiyle kiraya veritmek üzere ihafeye çlkaİllan Toİut İlçesinde bırlünao
sosyal Tesis ve hal binaslnnın zemiı katlnda bulunan 1nolu işyeİi ile
Ketkİt İlçe Özel İdare 5itesinde bulunan 30 nolu büIonuo bugünkü kiİa-
ya verilnesj. ihalesinde;

630.00 TL muha(unen bedelle kiraya verilmek üzere ihaleye çJ.kaİ].lao
Torul İIçesi xaIedibi Mahallesi285 ada 3 parselde ki Ticaret Merkezi-
nin zemin katlnda bulunan 1nolu 1şyerinin ihalesine tek istekIi o]a-
rak Abdullah şimşek iştirak etmiş o1ı]P, istekli depoyu 700,00 T], bedel
]e kira]amayl tektif etmiştir. 1steklinin verııiş oldıjğu 700,00 Tl, tek
]ifi Enciımenimizce de haddi Iayık görüldüğünden, sözkonusu deponun
700,00 TT, bedelle Abdul]ah Şimşek adlıa j.halesine,

250.00 Tı rnuhanİ(en bedelle kiraya verilmek üzeİe ihaleye çlkarılan
Ketkit İ]çe özef İdaİe sitesj.nde bulunan 30 noıu büİonun ihalesine tek
istekti olarak Abdulkadir o].gun iştirak etmiş olup, isteklj. büroyü
30o,oo T], bede].Le kiratamayl teklİf etmiştir. İsteklinin vemiş o1duğu
300,00 Tt, teklifi Encijmenimizce de haddi laylk görü] düğünden, sözkonu
su büro!ıun 300,00 T], bedelIe Abdu]kadir olgun adlna ihafe s ine, geleği
için karar öroeğinin lı ÖzeI ldaresi ne tevdiine Enciimenimizin
08.06.2a2I tarih]i toP]antlsInda oy birliği iIe karar Veriıdi.

A. SÖKMEN§+

karara 2886 saya]1
a3 /a6/202l

v. s. BAŞER

ANTEPL

Vali l,,

DevLet İha]e Kanununun



İ], ENCÜMENİ GüNDEM VE TUTANAĞ]
OTURUMDA BUİUNANLAR

sİ
No

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZETl

Daires i
Tarihi / No K. No ö ZET

1 öze l
İdaresi

21/ 04 /2a2I
2259

15 Ketkit 11çesi Ka}ma-
kam]Ik konutu bahçe
duvara Ve çevre düzen
lemesi için ödenek ak
tarıltnası.

ödeneğin aktarıımaslna.

öze1
tdaİes i

15 İüimj.z Merkez öze1
tdare işhanl binasln-
da bu]unan ve gatışı
yap].lan 49 nolu işye-
ainin tapu tesciIi
hakklndaki teklif ya-
zınj.n görüşü],nesi.

Var:is]er adına tesci-
]in yaprlmasına.

2 Adet karaİ verilıniştir 21 /a4 /2a2I

M. UÇAN V. s. BAŞER H. BEOiB <-ETYP-j. söıolEN

nltJ\ 5\ -§4
UW, \



GÜMÜŞHANE VİLAYETİ İL ENCÜMENi

Baş kan Ek.em AKDoĞAN ToplantJ
Günü

2,7 / 04 /202I Karar 0zeti
Tapu Tescili.üye M. UÇAN

UYe s. BAşER
s ay1 16

üye H. BEDİR

üye E. NAz 1R Encünen
Müdüİü

Ero 1

NAzIRüye A. söKMEN

üye
üye

üye

KARAR

11 özet İdaresinin, tapu tesciLi yapılnası hakklndaki teklif yazl-
s1 iIe eki tetkik edilip qereği göİüşüIdül

Mü].kiyeti İ] özel tdaresine ait, İlimiz Meİkez Hasanbey Mahal-Lesi
]43 ada 23 parseldeki özel tdare İşhanrnda bulunan 49 nolu j.şyeri İf
Encihıenioin 11.01.2005 tarih ve 1 saylll kararı j.le 20.000.000,000 es-
ki Tı bedelle 1319924-1590 T.c. kinlik nolu cevat AYDIN adına satış1
yap.r]mlş o1up, söz konusu taşInmaz1 satln alan cevat AYDIN vefat etti-
ğinden tapu devri yapllamaınJ.ştll. TaşInmazln ekteki velaset ilamanda
beli!ti]"en kişifeİe tapu tescilinin yapllmasa teklifj.ode bulunu]muştür

Enciİnenimi zce yapılan görüşıne sonunda;
Mü].kiyeti il öze1 İdaresine ait, İlimiz Melkez tlasanbey Maha].1esi

'743 ada 23 palseldeki öze1 Idare İşhanlnda bulunan 49 nolu işyelj. İf
Enciimenj.nin 11.01.2o05 tarih ve 1 sayrfı karall ile 20.000.000.000 es-
ki TL bedelte r3l9924'759o T.c. kimlik nolu cevat AYDIN adlna satışı ya
pllınJ.ş, söz konusu taşlnmazI satln alan cevat AYDIN vefat ettj.ğinden
tapu devİi yaprlamayan taşInmazln ekteki veİaset ilaıüoda belirtilen
kişilere tapu tescifinin yapllmas].nrn uygun göruldüğüne, geİeği için
kaİar örneğinin İl özeı tdaresine tevdiine Encilınenimizin 2'l .04.202!
tarihli toplant]slnda oy biİliği ile kaı:aİ veri]di.

M. UÇAN v. s. BAşER

Genel

ü,,ry
fflil<--reküy"



Başkan Eklen AKDoĞAN TopIant] 21 /04 /2027
karar Özetj.

ödenek aktarlfnıası.üye M. UçAN Günü

lJye s. BAŞER
sayI 15

üye H. BEDiR

üye
uye
Uye-:--
Uye

üye

E.NAZIR
A. soKt,lEN

Encümen
Müdürü

Ero l
NAz 1R

KARAR

İ1 Özel tdaresinin, ödenek aktarmasl yapılınasl hakklndaki teklif
yazlsı tetkik ediıip qeİeği gör:üşü].dü:

1timiz Kelkj_t tlçesi Ka!,makamtlk Konutu bahçe duvarl ve çevte dü-

zenlemesi için 5o.o33,81 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmuş olup, ihtiyaç du-
yu]ao 50.o33,81 T], ödeneğin Kelkit İlçe öze1 Idaresi Kaımakam Evi Ba-

krm ve onaıım]arl Tertibine aktaİılması teklj"finde bufunulmuştur,
Enciimenitnizce yapllan görüşne sonunda;
İlimiz Keıkit 1lçesi Kaymakamlj.k Konutu bahçe düvarl ve çevre dü-

zenlenesi 1çin 5o.o33,81 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmuş olup, ihtj,yaç du-
yuüan 50.o3a,81 TL ödeneğin 2021 yI]] 1I özel 1dar:esi bütçesinin Yedek

6denek Tertibinden, Kelkit İlçe özeI İdaresi Kaymakan Evi Baklm ve ona

rltnlaİ1 Tertibine akta!I]maslna, gereği için kara, öİneğinj,n l1 Ö2e1

tdaİesine tevdiine Enctİnenimizin 2'7 . a 4. 2027 tarih], j, top],antısında oy

birliği ile kaİar velildi.

GüMOŞHANE Vİj,AYETi İL ENCüMENi

M. UÇAN V. s. BAşER

ü/],'ir(
0ye

sÖKMEN



İ], ENCOMEN1 GijNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNANLAR

sr
No

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZETI

Daiİesi
Tarihi / No K. |.]o aZET

1 öze1
1daresi

24 /03 /202I
I616

11 1lj-ıni z Merkez Hasköy
köyü slnt rları içe!i-
sinde bu].unan
taşınmazan tevhid ve
ifİaz işleminin yapll

Tevhid ve iflaz işlemi
oin r.ıygun görüldüğüne.

2 Oze 1

1dares i
05 /04 /2021

1883

I2 İIinj.2 şiran 1]çesi
Yedj.bölük köyü srnlr-
lart içerisinde bulu-
nan 132 ada 2 no]u
palse]in ifraz işIemi

1flaz işleminin uygun
görüldüğüne.

3 öze]
ldares i

a2 /a4 / 2027
1856

13 İ1 özel 1daresi bütçe
sinin yedek ödenek
ter:tibinden 200.000
T]- ödenek aktarffınasl

ödenek aktalI]nasına

4 öze 1

İdaİesi
29 / 03 /202I

1,7 76

14 İlimiz Merkez Gtimüşka
ya Köyllnde bulıınao
10? ada 17 nolu parse
].in irtifa hakkI ve-
ri]mesi tafebi.

İrtifak bakklnj.n uygun
göro]düğüne.

i(!

ve.ilmişlir.

!l.

o6/04 /2021

a;iil/
ER H.BEDİR



GüMuŞHANE VİıAYETİ İL aNcüMENİ

Başkan Ekrem AKDoĞAN ToplantJ 06/o4 /2027 Kalar Özeti
tltifak hakkl.üye M. UçAN Günü

üye s. BAŞER
S ayı 14

Uye H. BEDiR

üye E. NAZ IR
Encümen
Müdürü

Ero I
NAzIRUye A. SöKMEN

üye

üye

KARAR

1I Öze] tdaresinj,n, geçit hakk1 veİilmesi hakkındaki teklif yazlsl
ile ek].eri tetkik edilip geİeği görüşüIdü:

iüimiz Merkez Gitnüşkaya !(öyü içmesuyu ihtiyactnl ka!şllamak üzele
yapılan etüt çallşİnaIaİl sonucu hazineye ait aIanlaİda su bu}unamamıŞ-

iıi- gu neaenle 11iniz Toru]. İlçesi İokilap Köyü sınIrlarr içer:isinde
yeİ alan ve özeL mülkiyete ait o]an 1o? ada 17 no],u parselde bulunan
-su 

kaynağının, Meİkez Gi]rnüşkaya köyüne içne suyu olalak tahsis edile-
oirmesi için j.htiyaç duyulan alanının ekli kİokide (A) harfiyle göste-
rildiği ş;kriyle |2.oo m2 alan üzerinde Gümüşkaya Köyü Tüzef Kişj,liği
lehioe irtj.fak hakkı Verilnesi tekLifinde bulunu],muştuİ,

Enctimenimizce yaprlan gör:üşme sonundai
1finiz Me!kez Glİnüşkaya (öyü içmesuyu ihtiyacını ka!şlfanak üzele

yapl]an etüt çallşmaIar1 sonucu hazj_neye ait alanfa,da su bulunamamlş-
ir.. gu nedenle İ]_imiz Toİı]ı İlçesi tı]kilap Köyü slnır:ları içeİisinde
yer alan ve öze] İnülkiyete ait o1an 10? ada 17 nolu parselde bu]unan

iu kaynağrnın köye hibe ettiğine dair tapu kaydlna şerh düşülrıesi ge-

rekti;inaen, roruı tlçesi Tapu Müdür]üğüne 1o? ada 1? nolu parsel içe-
risj.nJe bulunan su kaynağınIn 2 \tlsn'lik klsİrlnln Gijmüşkaya Köyü Tü-

ze] Kişiliğine süresiz ve bedeIsiz olaİak tehgisinin uygun görüldüğü-

,r., qe."ği-için kara! örneğinin İı Özel ldaresine tevdiine Enciıİıeniİni

.in oa.oi-zozı tarihli toP]antıstnda mevcııdun oy birliği ile karaİ
verildi.

E. NAZlR A. SÖKMENH. BEDİR

Jo,

lilt
BAŞ



GOMüşHANE Vİ],AYETl 1L ENCüMENİ

KARAR

t1 öze]. İdaresinin, ödenek aktalnası yaplIması hakklndaki tekfif
yazrsr tetkik editip qeleği görüşüldü:

İlj.mize bağtl Kelki, Köse, Kürtün, Şiran ve Tolu İlÇe Nüfus Müdü!-

1üklerinin yeni konsepte uygun olarak dizayo edi]ebimesiÇin İçişleri
Bakantlğı Nifus ve Vatandaşlık lşleli Geoel Müdürlüğü'nden 175,000,00
TL öden;k gönderitecek o].up,geri kalan 2oo.ooo,oo Tı ödeneeğin İ1 özel
tdaresince kaİşIlanması talep edi].mekte olr.ıp, talep edilen ödeneğin
2021 yrlr 1] ö2e1 1daresi bütçe6inin Yedek ödenek teİtibinden Nüfus Mü

düllüileai Baktm ve onaİımları bütçe tertibine aktarllması tek],j,finde
bu].unulmuştu.

Encilmenimizce yaptlan görüşıne sonunda;
llimize bağIJ. Kefkİ, Köse, «üİtün, Şiran ve Toru tlçe Nüfus Müdür-

1üklerinin yeni konsepte uygun ofa]:ak dizayn edi]ebimesiçin tçişleri
Bakan]lğr Şufus ve vatandaş].Ik 1şleri GeneI Müdürlüğülnden 1?5,000,00
TL öden;k gönderlIecek olup,geri kalan 20o,ooo,oo TL ödeneeğin İ1 özeI

ldaİesince karşllarımasl taLep edi]nekte olup, tatep edilen 200,000,00

TL ödeneğin 2a)ı yııı t1 öze]- İdaİesi bütçesinin Yedek ödenek teİtibin
denNüfusMüdürtükLeriBaktnveonarıınlarj.biitçetertibineaktarllmast
n", ge..ği için kaİar örneğinin İ1 Öze] 1dalesine tevdiine Encihenj,mi-

,ın oe.oi.zozı ta!ihIi toplantlslnda mevcudun oy biİliği ile karar ve-
rildi.

H. BEDtR

.0y,'

l[ıtu

A. söKMEN,jh

Baş kan Ekİem AKDoĞAN Toplant]
Günü

06/ 04 / 2021 karar özeti
Ödenek aktarllması.üye M. UÇAN

üye V. s. BAşER
sayı 13

üye H. BEDlR

üy" E.NAzTR
Encümen
Müdü!ü NAzIRüye A. söKMEN

üy.
üye

Uye

UÇAN V. s. BAŞER



GüMüşIIANE VlLAYET1 İ], ENCUMENİ

Baş kan Ekİen AKDoĞAN Topıantr
Günü

06 / 04 /2021 karar Özeti
İ fraz iştemi.üy. M. UçAN

üye V. s. BAŞER
say1 r2

üy. H. BEDlR

üye E. NAzIR
Encumen
Müdüİü

Ero]
NAZ 1Rüye A. söKMEN

üye

üy"
üye

KARAR

11 özel tdaresinio, ifraz işleminin yapllması hakkındaki tek],j,f ya
zısı i].e ekleri tetkik edi]_ip geİeği görüşüldü:

İ].imiz Şiran İlçesi Yedibö]ük Köyü slnıllar1 içeri5inde yer aIao,
alt ötçekli (nazlm veya uygu]ama) ima! planı bulunmayan ve köy yerIe-
şik afana sInlrlalI içeİİsindeki "kargir ev ve tarIa" nitelikli 132

ada 2 paİse] numaİa].I taşlnmazın (A) ve (B) olacak şeki],de ifrazrna
yönelik iflaz iştemıeİi ite ilgili ta]ep dosyaslnln görüşülmesi tekfi-
finde bulunulmuştur.

Encümenimizce yap].lan götüşme sonunda;
İIiİüiz şiraa İlçesi Yedibö}ük Köyü slnırlar1 içerisinde yer alan,

aft ölçekli (nazın veya uygulama) imaİ planı bulunmayan ve köy yeİle-
şik alan1 slnlrla!1 içerisindeki "kargir ev ve tarla" nitelikli 132

ada 2 parsel numarall taşlnmazın (A) ve (B) olacak şekilde ifrazJ.!ıa yö

ne].ik ifİaz iştemler:i ile ilgili tanziİ! edilen ekli talep dosyasında
beliİtildiği şekilde ifraz işlem dosyasInln 3194 sayılı İmar Kanunuoıın
ifraz ve Tevhj.d Başlıklı 15.maddesi gereğince uygun göİülmüş o]up,aynl
yasanın 16. maddesi ve P]ansız Atanlar İmaİ YönetneIiğinin 44 ve 45,

ınaddeıerine göre tesci].ioe, geİeği içj.n kaİa! öİneğinin İ1 özel 1dare
sine tevdiine Enciimenimizin a6.04.2o2I taİihli topfantlsloda oy birli-
ği ile karar veriıdi.

Ek!en
BA

M. UÇAN

l/İ"i///_

)İR E.NAZIR A. SöXMEN

,,4B---ffiGene] s



GüMüŞHANE VI1AYETİ İr ENCüMENİ

Başkan Ekr.em AKDoĞAN Top]antr
Günü

a6 /a4 /2027 kaıar Özeti
Tevhid ve ifraz
işlemi.

Uye M. UçAN

ijye s. BAŞER
Say1 11

iJye H. BEDl R

üye E. NAzIR Encünen
Müdurü

Ero1
NAZ]Rüye A. söKMEN

üye
üye

üye

KARAR

İ1 Özel İdaresinin, tevhid ve ifİaz işleninin yapllİüasl hakkrndaki
teklif yazlsI ile ekteİi tetkik edilip gereği gö!üşüIdü:

1lj.mi2 Merkez Hasköy köyü sınırfarı içerisinde yer alan, a],t ölçek
li (nazım ve uygulama) imar planr bulurunayan ve köy yer].eşik alan1
içj.adeki "su kuyusu" nite].ikli 134 ada 4 paİsel numaİafı taşrnmaz ile
aft ö]çekli (nazlm ve uygulama) imar planı brılunnayan ve sadece
4.?o1,53 rn2'si köy yerleşik alanl drşlnda ka].an "hanı toprak" nitelİkli
134 ada 3 palsel nuınarafI taşlnmazlarlıı öncelikfe birleştirilerek (A)

paİse].inin olüşturulınasI, daha sonla da oluşturufan (A) parselinin ise
ifraz edilerek (B), (c) ve (D) parselfeİinln oluşturulnasına yönelj,k
hazlrfanan ta].ep dosyaslnln görüşülmesi teklifinde bul unı]lmuştıı! ,

Enciimenim.i zce yapllan görüşme sonunda;
1Iimiz Merkez Hasköy köyü slnlr].ar1 içeİisinde yer alan, alt ölçek

li (nazlm ve uygufama) inar ptan1 bulunmayan ve köy yeİleşik alanl
içindeki "su k;yusu" nitetikIi t34 ada 4 parsel nulnalalı taşInnaz ile
a]t ölçekli (nazıın Ve uygulama) ima! PIaoı bulu nayan ve sadece
4.?o1,53 m2'si köy yer].eşik alanl dışlnda kalan "ham toprakl' nitelikli
134 ada 3 palsef nı.ıınara]t taşrnmazlaİln önce]ikle birleştirilerek (A)

paİselinin o].uşturulnas1, daha sonra ala o1uşturulan (A) parselinin ise
ifraz edj.lerek (B), (c) ve (D) palseIferinin oluştululmasına yönelik
hazıllanan ekfi ta-Lep dosyasrnda belirtildiği şeki],de ifraz işlem do8-
yasınJ.n 3194 sayılı 1mar Kanuounun \fxaz le Tevhid Başffklt 15,maddesi
qereğince uygun görülnüş olup, aynl yaganJ.n ],6,ınaddesi_ ve planslz Alan
iu. i.., YönetrneIiğinin 44 ve 45. maddeleline göre tesciline, geİeği
j.çin karar örneğinin İ1 Ö2et 1daresine tevdiine Encilrnenini2in
06.04.2021 tarihIi toplantasında oy birliği ile karar: verildi,

A. SöKMEN

üve L.\J<
v. s. BAŞER



GuMüşHANE vtLAYETİ tL ENCüMENt

karar Özeti
İfraz iş]emi.

l6 /a3 /2a2Kamuran TAŞBtıEK

V. s. BAşER

Encümen I Erol
Müdi]ru I NAzIR

H. BEDİR

E. NAzlR

KARAR

İ1 özel İdalesiniı, ifxaz işleminin yapılınasI hakkındaki teklif ya

zıs1 ile ekleri tetkik edilip gereği görüşüIdü:
1].iıniz Melkez Yeşi].yult xolu ,in,iıu" içerj,sinde.yer alan, alt öI

e"xıı-in.rr.-r"ya uyquıamaı imar planı b}l:,*"y:l.": .::y_yerleŞik 
ala-

İr"İİ".İ"i.au "İarlai nitellrri 1O1 ada ],88 par9e1 nı,ıma,aIı taşlnmazIn
'İ^l 

,İrİ-"" (c) olacak şekilde ifrazlna yönelik hazlrlanan teknik dosya
j"'i"iirair.. ifraz işiemleri ile ilgili talep dosyaslnın görüşulınesi

teklif inde bulunulmuştur.
Eacilmenj.mizce yapllan görüşme sonunda;

İtimiz Merkez Yeşilyurt xoiii ",_.r.r.., 
içeİisj_nde. yer alao, a]t öl

,.lli'İ."rr*-r.y. ,.,ygl,ra^,l iınar planı bu]unnayan ve köy yerleşlk a]a-

ir'ia".]"iro. "i.r:."i "it,rıı,rı 
ibr aaa 188 parse1 nuİnaral1 taşInnazIn

'İ^l 
,İrİ-"" İİl or"",r şekilde ifrazına yönetik haz],lfanan tekıik dosya

da be].irtiten taşInmazın itra, işı"".ı".i ite ilgili tanziıı edilen ekli
;r;;-;;;;";;;. belirtildlği şuxila" if", işIeıü.dosyasj,nln 3194 sayr

Iı İnar Kanununun ifraz ve Tevhid BaşllkII 15,,naddesi gereğince uygun

;;.;;;r.';;;;;.;,,. yu""n", 16, maddesı ve plansız Alanlar tmar Yönetme

liğinin 44 ve 45. maddeleri,1,'qö" t,",iri":, 
" 
:,::ğl^]:,:,:iİii :::İ:i;i:Ti,,.;;r";";i"i,i""iil,"-r."*enimizin |6.03.2027 taİihli toplan

tlsj.nda oy ği \i Ie karar Veİlldi.

V.s

E. NAzIR

H.BED1 E. AK

].!N 1
UÇAN

üye
,/ı/

l.U
ü.

w

M.

'/l
/,//,

Vali
A. söKMEN



GÜMÜŞHANE ViLAYETİ 1L ENCüMENi

KARAR

itÖzettdaresiolr.,i.frazişlemininyaprlmaslhakklndakiteklifya
zlst ile ekleİi tetkik edilip gereği görüşüldü:

t]inj,z Merkez Gtimüşkaya xolu "in.iıu.. 
iÇeri5inde,yer afan, a].t Öl

^_L]i /n:?ıh veva üVoıılana) imlr planı bulunmayao ve köy yerleşik ala_

İ^;;";r;;;;" iuat,çei niteril,rj, 113 ada 14 parse]- numaıal1 taştnnazan
'i^ı-i"-irı oiacaı< ietilae ifrazına yöneIik hazır],anan teknik dosyada

belirtilen ifraz iş]emLeri I].e ilqiii tafep dosyasrnın görüşülmesi tek

lif inde buf unulmuştur.
Encijmeniııizce yapıIan görüşme sonunda,

11i(üiz Merkez Gilnüşkaya ı<oiu sr.r..ıarı içerisinde.yer a]an, alt öl

".k];-l;";r; 
,ey. ,.,yg,,la,a) imaı plan, bı]lunmayan ve köy.yerleşj,k a]a-

li"İ;";;;;;;" ;;ançei niteril<rl 113 ada 14 paısel numalalı taşrnmazın
'İ^ı-İ.-lrl .a"..k İekilde ifra2Ina yöneIi], hazıllaoan teknik dosyada

beliİtiten taşlnmazın ,rra, ,şle,ı,ii ile ilgili tanzim edilen ekli
;;İ.; 

-;;;;";;;;; belirtildiği şekilde j,fraz iş]em.dosyasınln 3194 say.

İ]-İİu. *.nr.,r,,r,.rn ifraz ve Tevhid Başlr,kIı 15,ııaddesi gereğince ııygtın

;;r;İ;;r^';İ;;;;nt yasanln 16, madde;i ve p]ansaz Alanlar tnaı Yönetme

liğinin 44 ve 45. maddelerrn, g;,e t"cirine, geİeği için karaİ orneği

İİİ';;"Or.r'İ"";."lİ"'İ",oiin"'ınc],ınenimizin 16,03,2a2I !arih] i !opLan

karar verifdi

i]. tsED

A. sÖro4EN$H

karar özeti
İfraz işIemi.

|6 / 03 /2027TopIant
Günü

Ka!ıuran TAŞBİLEK

V. s . BAşER

Encünen l Elol
Muduru I NAZIR

It.BEDlR

E. NAZlR

tlsrnda oy birl iği

KıN

M. UÇAN

l1 İ,/4.



GÜMÜŞHANE Vİ],AYETt tı ENCÜMENt

KARAR

İ1 Özel tdaresinin 2o2o y].f1 kesin hesap cetvel]eİinin görüşüımesi

ıa:<r.naiı.i tek].if yazı.s1 iIe eki cetveIler tetkj,k edilip gereği qörü-

::::;:;iİİXİ'-to",""İ" tevdiine Enciımeninizio 76,03,202l ıa,
rihli toplan oy birliği i].e karar verildi

o"'!İO' 
,"rrrr i] özel tdaresi Kanununun 47,maddesi ve Maha]li ldare-

]er Bütçe ve Muhasebe Usu]ü Yönetneliğinin 4o ve 41,maddeferi geİeğin-

..-r.r.ia"".. 1l Özel İdalesj. 202o yr]_r kesin Hesap cetveIlerinio qö_

.uşiir.r.ı. kaİar bağlanmas1 tek]ifinde bulunulmuştur,
Encümeninizce yapı lan gorüşme sonı]nda;

ifÖzelldaresinin2020Y1IlKesinHesapcetvelterinin5302say!11
İ1 Özel İdaresi Kanı]nunun 4'l,maddesi ve Maha]],i tdareleİ Bütçe ve Muha

sebeYönetmelj.ğinj.n4ove4].maddeleligeİeğince,cetvellerı]su]üne
ğöre hazlrlandlğJ. yaPIlan incelemede anlaşrldığından,2o2o yı]ı İ1 Öze]

;;:;";';";;;-;:"up-İ"İu,rr",i"ln Mayıs ay, iI Genel Meclis Toplantı-

"i""."r".ri"i."* u)ere İr Genel Mecfisine ::l:]ii:]:?: Y:.;İ',İ;i'.::-

H. BED1R

T"*KAN

1i

kaıar Özeti
İ] öze] İdaresinin
Kesin Hesabl.

76 / 03/2o2Kamuran TAŞBtl,EK

V. s. BAŞER

Enciırnen I E rol
Müdürü l NAZIR

H. BEDlR



i], ENCüMEN1 GüNDEM VE TUTANAĞ]
oTURUMDA BUıUNAN],AR

sİ
No

G1JNDEMDE BUJ,UNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZETİ

Dairesi
Tariihi / No K.No ÖzEr

1 öze1
İdare s i

72 /02 /202l
831

3 Mülkj.yeti tI öze].
İdaresine ait o]an 2
no]u deponun gözleşme
sinin fesh ediıınesi.

sözteşİıenio fesh edilrne
sine.

2 o ze1
idaresi

72 /02 /2027
832

4 Mü].kj.yeti 11 öze1 1da
İesine ait o]an 1no-
lu deponun kila söz-
Ieşmesinin fesh edi1-
mesj..

sözleşmenj.n fesh edifme

3 öze1
tdaİe9i

|6 /a2 /202I
B,1,1

5 İ]imiz Merkez Kaletaş
Köyünde izinsiz yapr-
lan santral bj.nasIna
v€rilecek cezan.rn be-
Iir]ennesi.

paıa cezaslnın
uygularımaslna.

4 öze1
idaresi

19 / 02/ 2021
941

İIj.mj.z Torut 1].çesi
cebeli Köyü srnlrla-
rrnda bulunan 102 ada
6-? -8-9 nolu parselle
lin Tevhid işlemi.

Tevhid işleminin uygun
görüIdüğüne.

söKMEN

,§4
ver i 1mişli!,
\ /l///klAN \ 'l4.tJcAN V.

üye



GüMüŞHANE VlT,AYET1 iL ENCüMENİ

Başkan Ekİem AKDoĞAN Toplantl
Günü

23 / 02 /2a2 karar Özeti
sözleşme feshi.üye M. UÇAN

üye s. BAŞER
say1 3

üye H. BEDİR

lJ ye E. NAZIR
Encümen
Müdürü

Ero l
NAzlRüye A. söKMEN

üye
üye

üye

KARAR

tl özel İdaresinin, sözleşmenin fe§h edj.lne§i hakklodaki teklif
yazısı ile ekleİi tetkik edilip gereği görüşüldti:

11j.nj.z Merkez Kalaer Mahallesi, Atatürk caddesi No:2 adresinde bu-
lunan ve ıiüykiyeti İ1 Özel 1daresine ait olan 2 nınaralı deponun kira-
cıs1 Mesut ÇİÇBK pandeni sebebiyle ekonornik koşul].arlnln kötüleştj,ğini
ifade ederek, Çevre Şehircilik BakantlğJ.ntn 15.r2.2020 taİih Ve 268495
sayl]ı genelgesinin (ç) maddesi gereğince, 22.7a.202l tarihinde sona
eİecek ofan kir:a sözleşmesinj.n kaİşıllklr olaİak fesh edilmesioi
7I.o2-2027 tarihli dj.fekçesiyle ta].ep etmekte o]up, konunun göİüşü],e-
rek karara bağlanması tek]ifinde bulunulmuştuİ.

Enciimenimizce yaPılan göİüşİüe sonunda;
İlimiz Merkez Karae! Maha].lesi, Atatürk caddesj. No:2 adresinde bu-

lunan ve İıüykiyeti tl öze1 İdaİesine aj.t olan 2 n!ımaİaıt deponun, pan-
demi nedeniyle ekonomik koşul]aİlnın kötüteşmesi nedeniyfe kiraca
Mesut ÇİÇEK 22.ro-2o2t tarihinde sona erecek oıan kiaa sözleşmesinin
karşılıkll olarak fesh edilnesini ekli dilekçesinde talep etmektedi!,
cevre Şehilcltik Bakan]ığlnln 15.I2.2a2o tarih ve 268495 say1lJ. gene1-
gesj"nin (ç) naddesi geİeğince, kilacl Mesut çtÇEK'İN 22.10,2o2I tari-
hi.rd" 

"o.r. 
elecek ofan kira söz]eşmesinin karşllıkl1 o],aı:ak fesh edil-

ınesine, gereği için kaaar örneğinin 1l Öze1 İdaresj.ne tevdiine Enc(İne-

nimj.zin 23.02.2021 tarihli toplantıslnda oy birliği lle kalaİ Verildi,

A. SöKMEN
//,{lt//)/"M. UAAN



GüMüŞHANE VİLAYETİ 1], ENCüMEN1

Başkan Ekrem AKDoĞAN Toplant]
Güoü

23/02/2021 karaı Özeti
sözleşne feshi.üye M. UçAN

üye S. BAŞER
s ay1 4

üye H. BED] R

üye E. NAzIR
Encümen
Müdü!ü

E ro1
NAzIRüye A. SöIa4EN

üye
ijye

üye

İf öze]. İdaresinin, sözleşİıeoin fe6h edilmesi hakkındaki teklif
yazısı i]e ekleri tetkik edilip gereği görüşüldü:

İtimiz Merkez Kalaer Mahallesi, Atatürk caddesi No:2 adlesjnde bu-
1unan ve müykiyeti 11 özel İdaresine ait olan 1 numaralı depooun kiİa-
cısı Mesut cİÇEx pandeni sebebiyle ekonomik koşı.ıllarlnln kötüleştiğini
ifade ederek, Aevre Şehirci]ik Bakanllğınln 15.12.2020 tarih ve 268495
sayrlr genefqesiıin (ç) maddesi gereğince, 22.70.202| taİihinde sona
eİecek olan kira sözleşlnesinin kaİşl]rkıt olaİak fesh edilmesini
i.a2.2027 tarihli dilekçesiyle talep etİnekte olup, konıınun görüşüIe-
rek karara bağlanrnasl teklifinde bulunulmuştur.

Enc,aimenimizce yaplıan görüşme sonunda,
İliniz Merkez Karaer Maha]]esi, Atatürk caddesi No:2 adİesinde bu-

funan ve müykiyeti 1ı öze1 İdaresine ait olan 1 numara]"1 deponun, Pan-
deİıi nedeıiy]e ekonomik koşullarlnln kötüleşmesi nedeniyle kiracl
Mesut çlçEK 22.1o-202l tallhinde sona eİecek otan ki!a sözleşmesinj.n
karşl]Iklı o1arak fesh edilmesini ekli dilekçesinde taıep etmektediİ.
Çevİe Şehircifik Bakan]ığInln 15.I2-2020 taİih ve 268495 sayI]I genel-
gesinj.n (ç) maddesi gereğince, kj.rac1 Mesut çİÇEK'tN 22.-J,0.2o2), tatj.,
hinde sona erecek o1an kira söz].eşmesinin ka!şlltkl1 olarak fesh edi1-
mesine, geaeği için kalar örneğinio tl Öze1 İdaresine tevdiine Enciiıne-

KARAR

ninizin 23.02-2o2]. tarihli top]antıstnda oy bj..Iİği ile kaİa! veİildj.

/// /1,4/ M. UÇAN sÖKMEN

üye ,Ji_+



GüMiJŞHANE ViT,AYETt 1L ENCüMENİ

Baş kan Ekren AKDoĞAN Toplant)
Günü

23 / 02 /202\ Ka!a! özeti
t zinsi z yapılaşma.üye M. UÇAN

üye s. BAşER
sayr 5

üye H. BEDIR

üye
üye
üye
üye

E. NAZI R

A_ söKMEN
Encümen
Müdürü

Ero]_
NAzIR

üye

KARAR

İ1 Öze] İdaaesinin, izinsiz yapllan yapllaşmaya velilecek para
cezasınfn betirtenmesi hakkındaki teklif yazJ.s1 tetkik edi]ip geleği
96rüşüIdü:

l1imiz Merkez Kaletaş Köyü sInl!1a!1 içerisinde yer a].an 108 ada
1o palse1 numarafI taşlnmaz üzerj.nde Kuş Enerji san. ve Tic.],td,Şti
tarafından yaPllan Drİağa Regülatörü ve !ı8s projesi kapsımtnda izinsiz
yapI]an santra] binasIna yönelik lmar Kanununun 42.maddesine göre
işlem yapllmasl teklifinde bulunulmuştrlr.

Enciimenimizce yapllan görüşme sonunda;
1].imiz Meİkez Ka]etaş Köyü slntrfaİ1 içerisinde yer alan 108 ada

1o parse]. numaral1 taş].ıınaz üzerinde Kuş Eneİji san. ve Tic,Ltd,Şti
taraflndan yapllan Dlrağa Regülatö!ü ve HEs projesi kapslmrnda izinsj,z
yapllan santİ:a1 binas1 için, 3194 sayıIf lmar Kaüununun 42,maddesi ge-
regınce, 1ıiıniz Merke2 Kaletaş Köyü sını!lar1 içeri9inde yer alan 108

ada 10 parsel numaraLt taşınınaz üzerinde Kuş Eneİji san, ve Tic,Ltd,
Şti talaftndan yaplfan Dlrağa Regüfatörü ve HES pİojesi kapsImlnda
izinsiz yapllan santİal binaslna yöne]ik hazlrlaoan ceza tespit tutana
ğInda belirteneo 87.601,oO Tı, para cezaslnln uygulanmasloa, gereği için
karar örneğinin İ1 öze1 İdaresine tevdiine Encijmeninizin 23,02,2021 ta
rihli toPlantlsrnda oy birliği j.].e karar verildi,

dlr[,- E.NAzIB A.'öKMEN
üj*. -Ş--_j-t



GuMüşüIANE V1LAYETİ İL ENcuMENl

Baş kan Ekrem AKDoĞAN ToPlantl
Günü

ü/a2 /2a2I| karar Özeti
Tevhid işlemi.üye M. UÇAN

üye V. s . BAŞER
say1 6

üye H. BEDiR

Uye E. NAzIR
Encilmen
Müdürü

Ero l
NAzIRA. SöKMEN

{Jye

üye

{Jye

KARAR

1l ö2e1 İdaresinin, tevhit işteıİıj.üin yap].lnas]. hakkındaki teklif
yazlsr. i]e ekleri tetkik edi].ip qeİeği göİüşüldüj

İfimiz Torul tlçesi cebeli Köyü srıırIarı j.çe!isinde yer alan alt
ölÇekli heİhangi biİ imar pfanı bulunmayan ve aynı zamanda köy yeİle-
şik alanl içeİisinde kalan 1o2 ada 5-?-8 ve 9 paİsel nr]maİa1l taşın-
maz].aİın tevhit işlenleİi j.Ie iıgili talep dosyasto].n görüşülmesi tek-
lif inde bulunu]muştur.

Encümen-imizce yapllan görüşme sonunda;
İıimiz Toru] tıçesi cebeli Köyü sInlrıal1 içerisinde yer alan alt

ölçekti heahangi bj.a imar pLanl bulunmayan ve aynl zananda köy yer],e-

şik alanl içeİisinde kalan 102 ada 6-7-8 ve 9 parsel nuınarafr taşlrunaz
1arın tevhit iş].emleri i]e i]gili tanzim edi]en ekli ta]ep dosyaslnda
belirtildiği şekilde tevhit işlem dosyaslntn 3194 sayıtl İınar Kaoıınu-
nun iflaz ve Tevhid BaşlrklI 15.naddesi gereğince uygun görü],müş oLup,
aynl yasanln 16. maddesine göİe işlem yaplfmasına, gereği içi, karaİ
oineginio tI özeI 1daresine tevdiine Enctimeniİrj. z in 23,02,2027 tar i,}]li-

toplantIslnda oy bj.fliği iIe kaİa. verj.].di.

E. NAz]R A. sölorEN6-l*-
l/ lı,,4,/ M:UCAN / v.s



İL ENCUMENi GUNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNANİAR

sr
No

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN
TUTANAK oZETİ

Daj. te s i
Talihi / No K. No öz ET

1 öze1
1daresi

3I / 12 /2a20
8682

1 İliniz Toru1 t].çesi
ıinni Gölü-Karaca Ma-
ğaragI bağlantl yolu
yaplm işi iÇin yardlm
ta]ebinde bu]unuIma9ı

Yardtm ta].ebj.nde bulu-
nulmasına.

2 0ze l
idares i

12 /a| /202I
203

2 İ]iıniz Meİkez Dibekli
Köyu sınırlaİl içe!i-
sinde bulunan 123 ada
12 nolu pa!selio if-
raz işlemi.

İfraz İş]enj.oin uygun
göİüldüğüne.

12/ 01/ 2o2

( . söKMEN

BAŞ



GlJMijŞHANE VIıAYETİ lL ENcijMENİ

BaŞ kan Ekrem AKDoĞAN ToP].antl |2 /0l /2a21 karar özeti
İ fraz işlemi.üye M. UçAN Günü

üye s. BAŞER
Sayı 2

üye H.BEDİR

üye E. NAZ IR Enc,tİnen
Müdürü

Ero I
NAzI Rüye A. sOKı,4EN

üye
üye

üye

KARAR

tl özel Idaİesinin, ifraz işleminin yapılmas1 hakklndakj, teklif ya

zIs1 iIe ekleİi tetkik edilip gereği görüşüldüi
Mülkj.yeti Ma]iye Hazinesine ait olan, l1imiz Meİkez Dibekli köyü

\-/ sınJ.!ıart içerisinde yer a]an, alt ölçekti (ırazlm veya uygulama) imar
planl bulunmayan ve sadece yaktaşlk 24.435,26 n2'si köy yeİleşik alanl
içerisinde kalan 123 ada 12 parsel nı]ınaraI1 taşlrunaz].n ifraz işlemleri
ile ilgili talep dosyaslnın görüşütmesj. teklifj,nde bu],unulmuştur,

Encüİıenimi zce yapılan görüşme sonunda;
Mülkj.yeti MaIiye ıtazinesine ait olan, İlimiz Merkez Dibekli köyü

sınlrfarl içerisinde yeİ alan, alt öIçekli (nazlm veya uygulana) imaİ
p].anı bu]uünayan ve sadece yaklaşlk 24.435,26 m2'si köy yelleşik alanl
içerisinde ka].an 123 ada 12 paİse1 numaralI taşInmazın ifra2 işleİnlerj,
ile iJ.qili tanzim edilen ekli tafep dosyastnda betiİtildiği şekilde
ifraz işlem dosyaslnın 3194 sayl11 tmar Ka- nununun ifraz ve Tevhid
Başlıklr 15.maddesi gereğince uygun görülmüş oıup, aynı yasanın 16,

maddesi ve p]anslz A]anlar İmaİ Yönetmeliğinin 44 ve 45, maddelerine
göre tescitine, gereğj. için karaİ örneğinin t1 Özel İdaresine tevdiine
iociıneniıııizin 12.a|.2027 taİihli toplantıslnda oy birliği iIe karar
ve.j,ldi.

,,*-li}ı* lilw" sÖüo4EN

-@-,-



GÜM(jşHANE VİıAYETl tL ENCÜMENİ

K A RA R

İI öze] tdaresinin, Torul İlçesi ],imni Gölü-Kaİaca Mağarasl bağlan
tl yolunun altyapa yapım işi hakkındaki teklif yazIsı tetkik ediIip
geİeği gorüşüldü:

Kültür Turizm BakanlIğ1 YatlrIm ve İşlemlea Genel Müdürlüğünün tu-
!izm merkezleri kapsamlnda bulrınan İ]imiz Toru] 1Içe5i Limni Gö]ü-Kara
ca Mağrası bağlantj. yolı.ına ait a].t yap]. uygulamala!J. kapsamında, taş
duvaİ alt ternel ve silindirte saklştlrIlnrş beton yo1 (ssB) kaplama ya
plm işinin yaptlrllmasJ. tek]ifin de bulunulnuştuİ.

Encilmenimizce yapl].an görüşme sonunda;
Kültür Turizm Bakanlrğ1 Yatırl.n ve tşleİnter Gene1 Müdürlüğünün tu-

rizm meİkezleri kapsamında bulunan 11imiz Toİul İIçesi Limni Gölü-Kara
ca Mağ.asI bağlantı yoluna aj.t alt yapı uygulamalart kapsamlnda, taş
dr.ıvaİ a]t temel ve si],indirle srklştl!ılmlş beton yo-L (ssB) kaplarna ya
pJ.m işinin yapt111Imasına, bu iş için Kültü! ve Turizın Bakan].ağlndan
yaİdım tafebj.nde bu lunulnas lna, gereği için karar öİııeğinin 11 ozet İda
resine tevdiine Enci.imeniİüli zin 12.a|.2a2I tarihli top]antlslnda oy bir-
liği ile karar verildi.

M. UÇAN V. s. BAŞER
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