
GÜMÜŞHANE VİLAYETİ 1İ ENCÜMENt

KARAR

İl özel İdaresince 2885 Sayrlr Devlet ihale Kanununun 45.maddesigereğince Açlk Teklif Usufu (Ac].k Art1Ima) suretiyle ihaleye çıkar:_lanılimiz Şiran İlçesi karaca Maha]]-esinde bulunan binanın 2.katrndaki26-2'1-28 ve 29 nolu büıo]-arln kiraya verilmesinin bugünkü ihalesinde;1.750.00 TL muhafiıınen bedel]e lO yrl sUreyle kiraya verilmek üzereihaleye ç:,karrlan tlimiz İliıniz şiran trç""ı x.r".a Mahallesi 202 7nolu parse],de bu]unan binanrn z.iax za-z)-za ve zg nolu büro]-arrn iha-fesine tek istekli olarak Şiran İlçesi Millj.yetçi HaIeket PaItiSi Teş-kilatr adına ihaleye katılan veysei çunuxçU iştirak etmiş o1up,istekli1,925,00,TL bedelle büroları i<iiaıaınayı t"trıt etıniştir. İstek]ininverniş o],duğu 1"925,OO Tı,]ik teklif Enci.lmenimizce de haddi layrk gö-rüldüğünden, söz konusu büIolarrn r.szs,o0-iJ, bedelle 1O y1]. sürey.].eŞiran ilçesi Milliyetçi Hareket Parti;i 
'"u- 

ora----"or""'ii.i"r.'
I..ir:i Veyse] ÇuBUKÇU adrna iha]_esine, geiegı için karar örneğinin 1loze1 İdaresine tevdiine Enctjmenimizin zs.or.2022 t ar i,,li toplantlsındaoy birliği ile karar verildi.

Ekrem AKD M. E kv E NAzIR

thale Kanununun 3].. maddesi

ÇAN
ye

k

İ1 Encümeninin iş bu
gereğince t a s d j_ k olunur !İÜ"i,;'rr, 1 J' Dev1 e t

J
B

Baş kan Ekİem AKDOĞAN

üy. M. UçAN
Top]-ant
Günü

üye H. BEDİR
üye K. YI1, Dl Z say1 1

üye E.NAzIR
Uye F. UçAN

Uye

Uye

üy.

Encümen
Müdürü

EroI
NAzIR

Taşl"nJnaz kiraya ve-
rilmesi.

karar özeti

ene]-

Kam

Va]_i (
1LEK

25/0I/202



GüMüŞHANE VİıAYETİ İı ENCüMENİ

KARAR

tl özel İdaresince 2886 Sayrlı Devlet İha}e Kanununun 45.maddesi
gereğince Açr-k Teklif Usulu (Acrk Artlrma) suretj-yle ihaleye çıkarrlan
İlirnj-z Merkez Hasanbey Maha]-lesinde bulunan Ataç Konağrnln 5 y1.]- sürey
le kiraya verilmesinin bugünkü ihalesinde;

1,2.5oo,0O TL muhamınen bedel]e 5 y]-1 süreyle kiraya verilmek üzere
ihaleye çrkarılan İliıniz Merkez Hasanbey Mahallesi, 39 ada 12,13,74,16
ve 17 parsel no]u taş]_nmaz üzerinde bulunan taşınmaz kültür varllğ1
olarak tesci]li Ataç Konağr ve Bahçesinin iha]_esine tek istekli olarak
osnan oNuRHAN iştirak etmiş o]up, istekli 13.500,00.Tl bedelle Ataç Ko

nağr ve Bahçesini kiralamayr teklif etmiştir. tsteklinin verıniş olduğu
13.50o,00 TL'lik teklif Enciimenimizce de haddi layrk görüldüğünden, söz
konusu taşanmazln ].3.500,00 Tr bede.]_le 5 yrl süreyle osman oNURHAN adr
na ihalesine, gereği için karar örneğinin İ1 özet İdaresine tevdiine
Enciimeniıniziı 25.oI .2022 tarihli toplantrslnda oy birliği j_le karar
verildi.

M. UÇAN

üye
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İL ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞ]
OTURUMDA BULUNANLAR

25/07/2022rar Veri]miştir.

Nu

GüNDEMDE Bu],UNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZETİ

özETK. NoNo
Dairesi

Tarihi / No

Veysel Çubukçu adrna
ihalesine.

tliıniz Şiran ilçe
özel İdare binas ınrn
2. katrnda bulunan 26-
27-28 ve 29 nolu büro
lüron kiraya veri]-me-
si ihalesi.

öze1
idaresi

03/0I/2022
9014

11

osman oNURİaN adrna iha
lesine.

2 i ]. irni z l.,ıerkezinde bu-
lunan Ataç Konağrn:,n
kiraya veri}mesi iha-
1esi.

2 öze].
idaresi

03/0L/2022
9 014

Gene1 s

Ekren

te iİrilfl
K F



GüMüŞHANE Vİ].AYETİ İL ENCüMENİ

Baş kan Gürkan KARAMAN

üye
Toplantı
Günü

0I/02/2022

üy. M. UÇAN

uye H. BEDİR Sayr 3

üye K. YIT,DI z
üye E . AKDoĞAN

Uye E.NAzIR
üye

üye E . uçAN

karar Özeti
İfraz İşlemi.

Enciimen
Müdürü

Ero],
NAzIR

KARAR

İ] öze] İdaresinin, ifraz iş]-eninin yaprlmasr hakk:.ndaki tekIif yazrsr ile ek]_eri tetkik editj.p gereği görüşüldü:
İlimiz Şiran İlçesi Yedibölük Köyü sJ-n:-rJ,arJ, içerisinde yer alanalt ölçeklİ (nazlm ve uygulama) imar planr bulunmayan, köy yerleşikalanl s:.nırJ_ içerisinde ka]-an 209 ada 3 parsel nolu taşJ-nmazrn (A),

(B) ve (c) o]-acak şekilde ifraz dosyasında belirti],en ifraz işlemleriite ilgili talep dosyasanln görüşülmesi teklifinde bulunuJ.ınuş İur .
Enci.iiİnenimizce yap]-]-an görüşme sonunda;
tlimiz Şiran İJ_çesi Yedibö],ük Köyü s].nJ-rlar1 içerisinde yer alanalt ö],çekli (nazım ve uygulama) imar p]anJ. bulunınayan, köy yerleşik

alanı srnırı içerisinde kalan 209 ada 3 paIsel nolu taşl naz]-n (A),
(B) ve (c) o]-acak şekiJ- de ifrazrna yö nelik hazlrlanan teknik dosyadabelirtilen taşlnmazın ifraz işlemi ile ilgiti BakanlJ-ktan görüş istenerek konunun yeniden ll Enci.lmenine sunu]-maslna, gereği için karar örne-
ğinin İ], öze] tdaresine tevdj-ine Enctimenimizi,. oI .02.2022 tarihli top-
J,ant:-s:.nda oy birliği ile karar verildi.

Gürkan KARA!,IAN

BAŞKAN

Vali V.

M. uÇAN K. YILD
üye e

F. UÇAN

ü

l,( üM



GüMüŞHANE VİıAYETİ İl ENCüMENİ

Başkan Gürkan KARAMAN

üye
Top].ant
Günü

0I/02/2022

üye M . UçAN

üye H. BEDİR s ayr 4

üye K. YILDI z
üye n . axnoĞalı
üye E.NAzIR
üye

üye F. UÇAN

karar Özeti
ifraz işleıni.

Encümen
Müdürü

Erol
NAz ]R

İ1 Öze] İdaresinin, ifıaz işleminin yaprlınası, hakkındaki teklif yazıs]. i]-e ek.].eri tetkik edilip qereqi görüşüıau:
_ ilimiz Şiıan i}çesi akçalı XOyu "İ.,rrİ.., içerisinde yer alan a]-tölçekli (nazlm Ve uygulama) imar planr bulunmayan, köy yerleşik alanlve civar:, srnırı- içerisinde ka]an ].48 ada 3 paıse]- nolu taşlnmazJ_n(A), (B) ve (C) olacak şekilde ifraz dosyasİnda belirtilen ifraz işJ.em-leri ile ilgili talep dosyasanrn gö,ruşuimesi teklifinde buıunuimuştur.Enctjnenimi zce yapJ.lan görüşme sonunda;
_ İlimiz Şiran ilçesi ak|al.ı'«oytl srnİrrar:" içerisinde yer a]-an a]-tölçekli (nazam ve uyguJ.ama) iınar planı bulunmayan, köy yerleşik alan:.ve civarr srnrrr içerisinde kalan 148 ada 3 parse]_ nolu taşınmazrn(A), (B) ve (c) olacak şeki] de ifrazrna yö ne].ik hazırlanan teknik dosyada beliİtilen taşlnnazJ-n ifIaz işıemleii ile ilgili detay].r inceJ.emeyapllarak, incelemeyi İnüteakip konunun yeniden İı sncijmenii" 

"rrrrr"r,naı 9ereği için karar örneğinın İ] özel İdaresine tevdiine Enciimenj.mi-zın 0L.02.2022 Larihli top.lant:-s]nda oy birliği i].e karar verildi.
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GüMüŞHANE VİLAYETİ İL ENCüMEN1

Başkan Gürkan KARAMAN

üy. 01,/02/202

M. UçAN

üye H. BEDİR say]. 5

uye K. YI],DI z
Uye p . axnoĞaı.ı
üye E.NAZIR

üye F. UçAN

Enciimen
Müdürü

Erol
NAz IRr

E

KARAR

İ1 özel idaresinin, tevhid ve ifraz iş],eninin yaprlmasr hakkındakiteklif yazısr iJ.e ekteri tetkik edilip gereği görüşüldü;İlimiz Torul İlçesi Kalecik köyü İıİır:,ar:_ içerisinde yer alan,alt ölçekli (nazrm ve uygulana) imar pJ-anı bulunmayan aynı zaınanda daköy yerleşik alanı ve civarr sınırr içeresinde kalan, ekli krokide gosterildiği şekliyle önve 105 ada 37 parsel numaralı taşınmazln (37 /A ve(37ln1 o1.".u şekilde ifraz edilrnesi, ifraz ile oluşan (3?/A) numara]_ıyeni parselin 105 ada 65 parsel numaral1 taşlnmaz ite tevhid edilmesisonucunda (T1) parsetin oluşturulması, ifraz ile oluşan (37lB) numara-lı yeni parselin ise 105 ada 65 numara]-, pa,se]. ile tevhid edilmesi sonucunda (T2) parselinin oluşturulmaslna yönelik hazrrlanan ta]-ep dosyasln]_n görüşülınesi teklifinde bu]unulmuştur.
Enci..ımenimi zce yapllan göİüşme sonunda;
tlimiz Torul tlçesi Kalecik köyü srnrrları içerisinde yer alan,alt ölçekli (nazrm ve uygulama) imar planı bulunmayan aynr zarnanda daköy yerleşik alan:, ve civarr sınırr içeresinde ka]an, ekli krokide gösterildiği şekliyle önve 1O5 ada 37 parsel numaralr taşanmazrn yola cephesi olmadığrndan, önce tevhid işleminin yapılarak daha sonra İtraz işleıninin yapılmasına, gereği için rarar-orneginin i1 öze]" idaresine tevdiine Encıimenimizin 01 .02.2022 tarihli toplintısrnda oy birliği ile karar verildi.
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İr ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞİ
OTURUMDA BULUNANLAR

3

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN

sr
No

Dairesi
Tarihi / No K. No özE,I

TUTANAK ÖZETİ

1 öze 1

loaresr
28 / 01, /2022

967 4

3 İ liıni z Şiran İlçesi
Yedibö].ük köyünde bu-
lunan 209 ada 3 nolu
parselin ifraz i ş J. eıni

Bakan]rktan
ni Ime s ine .

görüŞ i ste-

2 öze1
İdaresi

28 /0I /2022
96,13

4 t 1imi z Şiran tlçesi
Akça1 köyü sj'n]. rlarJ_n
da buJ_unan 148 ada 3
nolu paIselin ifraz
i ş 1emi .

konunun yeniden İ1
Enciimenine sunu],mas]-na.

üJzeL
idare s i

28/0|/2022
96,15

5 1 1lml z _LoluJ- 1lçeSI
Kalecik köyü s lnrrla-
rrnda bufunan 105 ada
37 nolu parse]- in tev-
hid işlemi.

Uguygun görü}mediğine

3 Adet _karar _ 
ve ri ]rnl ş t i r. 0L/ 02 / 2022
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GüMüşHANE VİıAYETİ İL ENCüMENİ

Baş kan Ekreın AKDOĞAN

üye M. UÇAN
Top_].antJ.
Günü

08/03/2022

üy. H. BDİR

üye K. YILDI z s ayr 6

üye E.NAzIR
üye F . UçAN

üye
üy.
üye

karar Özeti
Tevhid ve ifraz iş-
1emi.

Enciimen
Müdüİü

Erol
NAzlR

KARAR

İ1 Özel İdaresinin, tevhid ve ifraz işleminin yaprlmasr hakkrndaki
teklif yaz]'s.r j_le ek].eri tetkik edilip gereği göIüşuldü:

İliniz Toru], tlçesi Kalecik köyü srnrrları içerisinde yer alan,alt
ölçekli (nazım ve uygulaına) imar planr bulunmayan ve aynr zamanda da
köy yerleşik alana ve civarr srnrrr içerisinde kalan ve ekli krekide
gösterildiği şekliyle önce 105 ada 37-65 ve 56 parsel numaral:- taşrn-
mazlar]'n tevhid edilrnesi, tevhid iJ-e oluşan (T) nrrmaralr yeni parselin
ifraz edilerek (T/A) ve (T/B) parsellerinin oluşturulmasrna yönelik ha
zlrlanan ta]"ep dosyas]-n].n görüşülrnesi tek]-ifinde bulunulmuştur.

Enciimenimi zce yaPj.],an görüşme sonunda;
İf iıniz Torul t],çesi Kaleclk köyü srnır].ar.r içerisinde yer alan,alt

ölçekli (nazrm ve uygulaına) iınar planı bulunmayan ve aynı zananda da
köy yeIleşik alanı ve civarr srnırı içerisinde kalan ve ekli krekide
gösterildİği şekJ-iyle önce ].05 ada 3?-65 ve 56 parse1 numaralr taş].n-
maz],ar]n tevhid edilmesi, tevhid iJ,e oluşan (T) numaıal1 yeni parselin
ifraz edilerek (T/A) ve (T/B) parselJ-erinin oluşturulmaslna yöne]-ik ha
zrrlanan ekli talep dosyasında belirtildiği şekilde ifraz işleın dosya-
sının 3].94 sayr}r İmar Kanununun ifraz ve Tevhid Başl:.kl:- 15.ınaddesi
gereğince uygun görülmüş olup, aynr yasanrn 15.ınaddesi ve planslz Alan
lar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45. madde].erine göre tesciline, gereği
için karar örneğinin İl Özel İdaresine tevdiine Encijınenimi z in
08,03.2022 tarihli toplantıslnda mevcudun oy birliği ile karar verildi

Ekrem A

Genel s eter

M . uÇAN

üye
K. YILDlz

Uye
(Bulunnad] )

F . UÇAN

ü
$fo

w.



GüMüŞHANE VtıAYETİ İL ENCüMENİ

KARAR

İ1 özel tdaresinin, ifraz işlemj.nin yapl].mas1 hakkJ_ndaki teklif ya
zrsr i],e ekleri tetkik edilip gereği görüşüldü:

İliıniz ınerkez Çamllköy Köyü s:-nlrları içerisinde yer a]an alt öl-
çekli (nazln ve uygulama) imar planı bulunınayan ve köy yer],eşik alant
ve civarr sınrrı içerisinde kalan 232 ada 12 parsel nolu taşrnmazrn
(A)ve(B) olacak şekilde ifraz dosyasrnda belirtilen if- raz işlemleri
ile ilgili ta],ep dosyasrn]_n görüşü]nesi teklifinde bu],u- nulmuştur.

Enctımenimi zce yapl"lan görüşme sonunda;
İliıniz merkez Çanlrköy Köyü sr.n]"rlarr içerisinde yer alan alt öl-

çekli (nazrm ve uygu],ama) imar plan:- bulunmayan ve köy yerleşik alan:_
ve civarr srnrrr İçerisinde ka]an 232 ada 12 parsel nolu taşlnmazrn
(A)ve(B) olacak şekj.lde ifrazrna yönelik hazır]-anan teknik dosyada be-
1irtilen taşrnmazl'n ifraz işleınleri ile ilgili tanzim edi]-en ekli ta-
],ep dosyas]-nda belirtildiği şekilde ifraz işlem dosyasrnın 3194 sayılı
İmar Kanununun İfraz ve Tevhid BaşlıkJ.r 15.naddesi gereğince uygun gö-
rülrnüş ofup, aynl yasanln 16. maddesi ve plansaz Alanlar tmar Yönetme-
1iğinin 44 ve 45. maddelerine göıe tesciline, gereği için karar örneği
nin İ1 Öze1 İdaresine tevdiine Encümenimizin 08,03.2022 tarihli toplan
tısJ.nda rnevcudun oy birliği ile karar verildi.

Ekrem M. UÇAN

üye
K. YIıDI z

Uye
(Bu]unmadf )

E zIR ÇAN

ü
et

Başkan Ekrem AKDOĞAN

üye M. UçAN
Toplant1
Günü

08/03/2022

üye H. BDİR

Uye K.YILDIz sayr 1

üye E. NAzIR
Uye F . UçAN

üye
üye

üye

karar özeti
İfıaz işlemi.

Encümen
Müdürü

Ero1
NAz 1R

ene1



2 AjÇt_ karar verifmiştir.-.\- \

İL ENCüMENİ GüNDEM vB tutauaĞı
OTURUMDA BU],uNANLAR

o8 / 03 /2022

K. YI LDI Z

Uye

( M . UÇAN . UÇAN

GÜNDEMDE BUIUNAN EVRAKIN

sr
No

DaiIesi
Tarihi / No K.No

TUTANAK ÖZETİ

1 öze],
1dares1

24 /02 /2022
I0311

6 İJ-imiz Torul İlçesi
Kalecik köyü stn:' rla-
rr içerisinde bu]-unan
105 ada 37-65 ve 65
nolu parsel no]-u ta-
şlnnazlarrn tevhid ve
ifıaz işleıni.

Tevhid ve i fraz işlemi-
nin uygun görüldüğüne.

2 Öze l
tdaresi

24/02/2022
10375

,7 İlimiz Merkez Çamlr-
köy köyü s ınırlar:-
içerisinde bulunan
232 ada 12 nofu parse
lin ifraz işleıni.

İfraz işleminin uygun
görüldüğüne.

Ekren AK

re
y

R

(Bufunnadr, )

E.NAz
ü



GÜMÜŞHANE VİLAYETİ İL ENCÜMENİ

KamuIan TAŞBİLEK
üye

15/03/202

üye M . UçAN

üye H. BEDİ R s ay1 8

üye K. YİLDI Z

üyu E . AKDoĞAN

üy" E.NAZIR
Uye

Uye F. UÇAN

Enciimen
Müdürü

Ero 1
NAz TR

karar Özeti
1-L Uze] 1da.res 1nln
202I yıJ.ı Kesin He-
sab1 .

@

KARAR

iI öze]
hakkındaki
şüldü:

1LEK

Va 1j.

İdaresinin 202I yıIı
tek], i f yazJ-s.1 ile eki

1sfn

M . UÇAN

üy. ],a Uye

kesin hesap cetveflerinin görüşülnesi
cetvelleI tetkik edilip gereği görü-

Kam

5302 Sayrlr İ1 öze]- İdaresi Kanununun 47.maddesi ve Mahalli İctare-leı Bütçe Ve Muhasebe Usu]ü Yönetmeliğinin 40 ve 41.maddeleri gereğin-ce hazır],anan İf Özel İdaresi 2o2I yrIL kesin Hesap cetvellerinin gö-rüşülerek karar bağl,anmasr tek]ifinde bulunufmuştur.
lan görüşme sonunda;
2027 YrLJ, Kesin Hesap Cetvellerinin 5302 Say1l1

nun 47.maddesi Ve Mahat]-i İdareler Bütçe ve Muhave 41. maddeferi gereğince, cetve1],er usullinelan incelemede anlaşrld:-ğrndan,202! yı1ı İl Özeltve]]erinin Mayls aya İ1 Genel Meclis ToplantJ.-
İ1 Cenel Meclisine sunulmasrna, gereği için ka-İdaresine tevdiine Enciimenimizin :-5.03.2022 ta-birliği ile kaIar verildi.

Enciiınenimi z ce yap]
İ1 öze1 İdaresinin

tt Özel idaresi kanunu
sebe Yönetmeliğinin 4O
göIe hazır],andığr yapı
tdaresi KeS j,n Hesap ce
s ]-nda görüşü],mek üzere
rar örneğinin İf özel
rihli top]ant- 

DİR

zIR F. UÇAN

ll1 U,,,l

Top]ant]
Günü



İ], ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BUI,UNANLAR

5/a3/2o21 Adet ka

M. UÇAN

Uye
K

KAN e

tl| ll,,,4 F. UÇAN

GÜNDEMDE BU],UNAN EVRAKIN

sr
No

Daiİesi
Tarihi / No K.No özET

TUTANAK ÖZETİ

1 öze]-
idaresi

08/03/2022
10582

8 ll öze1 idares inin
202I y:.Iı Kesin Hesa-
bJ-nln görüşü]mesi.

İ1 cene1 Mecli sine
sunulmasına.

Va 1i

LEK (

tir.

üye

ü;4



GÜMÜŞHANE Vİ],AYETİ İL ENCÜMENİ
Baş kan Ekrem AKDoĞAN

üy" M . UçAN
Top.lant
Günü

19/04/202

üye
üye K. YI],DIZ sa y1 ,
üye E.NAzİR
üyu F. UÇAN

üy.
üye

üy.

karar Özeti

Encümen
Müdürü

Ero1
NAz IR

Mithatpaşa İIkokul
binasrnrn yı kım
işi.

KARAR

İ1 Öze] İdaresinin, 2885 Sayrlı Dev].et İha]_e Kanununun 45.nactdesigereğince AÇr.k Teklif Usu]u suletiyle yrkrm işj, yaprlınak üzere ihaleyeçlkarl]an, İlimiz Şiran İlçesi ı,ıithatpişa İIkoxui bi.,u"r.r,r,n bugun saat14 .30'da yapılan iha]esinde;
54.677,15 TL ınuhamnen bede]le yıkım işinin yap]-lmak üzele ihaleyeçrkarrlan, MüIkj,yeti İ1 Milli eğitim rıuaurruqu.," ait o.an İlimiz Şiranİlçesi 205 ada 5 ve 2 nofu parselde bulunan Mithatpaşa İ].koku]. binası-nrn enkazdan çrkacak malzerne karş:-lrğrnda o,ınak üzere yıkrm işi ihaıe-sine, istekli o]_arak özşirin İn.ĞrOa. ric.İtO. şti, özay Hurdacallk,Bayramoğulları Hafİiyat, Bereket Hurdacrlrk. sinka YJ'k]-m Geri Dönüşiim,Dağoğ],u Enerji.İkdaş Yrkrm İnşaat, Taşlar ııetar ceri Dönüşiim adrnaYusuf Taş, Özkan]ar Yıkrm Hurdacr!rk Ğeri Donüşüm Tic. Ltd Şti, ÇokKardeş].er YJ-k],m Huloacrlık, Kadir Şanıl işiırak etniş 01up, istek]-ilerden yrkrm i-şini özşirin Tic.ıtd.ştİ lS0.0Ö0,00 TL, özay Hurdacrl:.k

:: 9?9,00 T],, BaYramoğulla11 Hafriyat lzo.ooo,0o TL,Bereket Hurdacıllk85.000,00 TI,, Sinka Yrkrn 90.0O0,0Ö tı, o.ğoqr, Enerji Naktiye İnş.rtdŞti Pey sürmeyerek ihaleden çekildi, iİ.O"ş-V.l..rn inşaat 95.0O0, TL,Taş]aİ Meta] Geri Dönüşüm ad:.na ihaleye katr]_an Yusuf Taş 4o0.0O0,0OTL, Özkanlar Ylk.rm Hurda. Geri Dönüşüm 130.00o,00 Tı, çok Kardeşler Y1krm Hurdacrfrk pey sürmeyerek ihaleden çekildi, Kadir şan].r 110.o00,00TL bede],le yık:.m işini yapmayr teklif etmişlerdir.
_ İsteklilerden Taş],ar 1,1eİa1 Ceri Dönü;; adlna ihaleye katılan Yu-suf Taş 400,000,00 TL bedelle en yüksek t"ı.riri vermiş olup, ,steklininvermiş olduğu 400,000,00 TLılik te;<rir Encumenimizce de haddi ,ayrkgörü,]- düğünden, söz konusu Mithatpaşa ilkokuıu vr.*-işi.i"-iöo. ooo, o'TL bedelle Taş].ar Metal Geri oonuştım ud.na ihaleye kat].lan 8251591218

Tla "o}, Yusuf TAŞ adfna iha-Lesine, qereği iç:-n ra.ar örneğinin İl Oze]_Idaresine tevdiine Enctimenimj,zin rg. oq .i022 tarL'IL toplantlsrnda mev-cudun oy birliği ife karar veri]di.

N M.UÇAN l: K.YlLDlZ
üy"

E.N AZl

(Bulunmadı)

iş bu kararı 2886 Sayılı Deı,let İhale Kanununun 3l.maddesi gereği

l{
BA

Enciinıeı,ıinin
04/?022tıltııı*96

EK

tasd ik



Verilmişti!.

İL ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNANLAR

19 /04 / 2022

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN

sr
No

Dairesi
Tarihi / No K.No özET

TUTANAK ÖZETİ

i öze1
İdaresi

06/04/2022
11048

9 iıimiz şiran ilçesin-
de bu]unan Mj, thatpaşa
ilkokul binas ını_n yı-
krın işi ihalesi.

Taş adana iha]eYusuf
sine.

r

ij

l/,( 
'lİı4 

}wr,-,İ
(Bulunmadr )

E.NAZ



GüMüŞHANE VİLAYETİ İL ENCüMENİ

Baş kan Ekrem AKDOĞAN

üye M. UÇAN
Toplantr
Günü

26/04/2022

Uye H. BEDİ R

üye K. YI LDI Z Sa y]" 10

üye E.NAZIR
üye F. UÇAN

üy"
üy.

karar Özeti
YardJ-m Ta]-ebi.

Encümen
Müdürü

Ero]_
NAZIR

KARAR

İ]- öze], İdaresinin, Yüksek Vakumlu ve Fan]-J- Konbine Kana], Temizlemearacı için yardrm talebinde bulunulmasr hakkındaki teklif yazısr tet-kik edilip gereği görüşüldü:
İlimizde o1uşabilecek doğa1 afet]_ere ve aci1 durumlara müdahale

aşamasrnda gerekli olan, fakat İ1 Özel idaıesi makine parkrnda bulunmayan Yüksek Vakum]u ve Fan]]_ Kombine Kana]_ Temizleme Araclna ihtiyaç duyu],makta o]up, ma]i imkan]_arlmızrn yetersiz olmas1 nedeniyle söz konu-su Yüksek Vakum]-u ve Fan],r Kombine Kanal Temiz]eme araclnln Çevre,Şehircilik ve İk]-irn Değişikliği Bakan]"1ğ1 taraf]ndan karşllanmas:- içinyardfm ta]ebj-nde bulunulmasr, ayrlca taahhütname Ve protokol]-eri imza-
famak üZere İ1 öze1 İdaresi Gene] sekreteri Ekrem Aİ(DoĞAN'ın yetkili
kı_Llnmas1 tek]-i f inde buf unul-muştur.

İlimizde o1uşabilecek doğa1 afetlere Ve acj,l duİLıİnlaİa müdahafe
aşamas]nda gerekli olan, fakat İ1 Öze1 İdaresi makine paIk]-nda bulunmayan Yüksek Vakum-]-u Ve Fanlr Kombine Kanal Temj_zleme Aracına ihtiyaç duyufmakta olup, mali imkan}arlmlZ:.n yetersiz olmas:_ nedenj-yle söz konu-su Yüksek Vakumlu Ve Fan],t Kombine Kana]- Temiz]eme aIacln]_n Çevre,Şehircilik ve ik]-im Değişikliği Bakanllğ1 tarafrndan karşr]anmaSr içinyardrm ca]ebinde bulunu]-ınasrna. ayr]ca taahhütname ve protokol]erj- irnza
lamak üZere İ1 özel İdaresi Gene] sekreteri Ekrem AKDoĞAN'ın yetki].i
krfrnmasına gereği için karar örneğinin İ]- öze], İdaresine teviiine en-cümenimizin 25/04/2022 tarj,h]i top]"ant]s]nda mevcudun oy birliği ilekarar verildi -

]Tt

İ[:ru'4

K. YILDIz
Uye

(Bu],unrnadı )

E. NAzIR
e

d}I!,

üye



1 Adet karar Verilmi.ştir

İL ENCÜMEN1 GÜNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNANİAR

/ 2a22

K.YİLDIz
Uye

AZI
e

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN

sr
No

Dai res j-

Tarihi / No K.No azET
TUTANAK ÖZETİ

1 öze l
İdaresi

2| / 04 /2a22
11380

10 İliınizde oluşabi lece k
doğal afet]erde kul la
nrlmak üzere yüksek
Vakum]u Kana] Açma
a-r ]. c1 satln a]ınması
talebi.

yardım talebinde bulu-
nufmasına.

e

er ü]:w (Bu l unnadr ) 14



GüMüŞHANE Vİ ],AYETİ İL ENCüMENİ

Baş kan Ekrem AKDOĞAN

Uye M . uçAN
24 / 05 /2022

üye H. BEDİR

Uye K.YILDIZ s ay.r, 11

Uye E.NAzIR
üye
üye
üye

üye

Encümen
MüdüIü

Ero 1

NAzIR

karar Özeti
İfraz işlemi.

İı özel İdaresinin, ifraZ iş]eminin yaprJ-masr hakkrndaki tekJ.if ya
zrsı ile ekleri tetkik edilip gereği göIüşüldü:

İlimiz xeıkit İlçesi Örenbe] Köyü srnlrfarr. içerisinde yer a].analt ölçekli (nazım ve uygulama) imar planr bu]unmayan ve köy yerleşik
a.lanında kalan 229 ada 58 parsel nolu taşj.nmaz]-n (A) , (B), (c) ve (D)
o]-acak şekilde ifraz dosyasında be]j,rti}en ifraz işlernleri ile ilgilitalep dosyasrnln görüşülmesi teklifi_nde bu]u- nulmuştuİ.

Encümenimizce yaprlan görüşme sonunda;
İıimiz Keükj-t ilçesi örenbel Köyü slnr.r.ları içerisinde yer alanalt ÖlÇek]-i (nazfm Ve uygulama) imar planı bulunmayan Ve köy yerleşik

alanrnda ka].an 229 ada 58 parsel nolu taşlnmazln (A), (B), (c) ve (D)
o],acak şekilde ifrazrna yönelik hazırlanan teknik dosyada be].irtilen
taş-rnmazIn ifraz işlemleİi ile iJ-gi}i tanziın edilen ekli talep dosya-slnda be]irtildiği şekirde ifraz iş]"em dosyasrnın 3194 say:.lr İmar Ka-
nununun İfraz ve Tevhid Başllk]1 15.maddesj_ gereğince uygun görülınüşolup, ayn.r yasanln 16. maddesi ve p]-ansrz Alanlar i.ar icınetınel i ğini n44 ve 45. maddeferine göıe tescilj,ne. gereği için karar orneq,inin İlöze] İdaresine tevdiine Encümenimizi n 24.05.2022 tarihli topiant,rsrnda
nevcudun oy birliği ile kalar verildi.

KARAR

Ekrelrt M. UÇAN

Uye
(Bulunmadr 

)

ü

EK

ey
eternel S

Top]antr
Günü



GÜMÜŞHANE VİLAYETİ İr ENCÜMENİ

Başkan Ekrem AKDoĞAN

üy" M . UÇAN
Toplant1
Günu

24/05/2022

üy.
K.YILDIZ Say1 I2

Uye
üy. F. UÇAN

üy.
üye

üy.

karar özeti
1rraz 1ŞlemJ..

Encümen
Müdürü

Ero]
NAzIR

İ1 Özel İdaresinin, ifraz işlenrini-n yaprlmas]_ hakk]_ndaki teklif yaZr.s.r ile ekleri tetkik edilip gereği görüşüldü:
İlimiz Uerkez Çam].J.köy Köyü srnırİarr içerisinde yer alan alt ö1-çek]-i (nazlm Ve uygulama) imar plan] bu]_unmayan Ve köy yerleşik alanlnda ka]an 264 ada 4 parsel nolu taşrnmazln (A)ve(B) olacak şuı.ı-ra. lt-raz dosyaslnda belirti].en ifraz işlemleri ile ilgiti talep dosyaŞrnJ.ngörüşülmesi tekli f 1nde bu]_unu]-muştur.

KARAR

çekli (nazrrn ve uygulama) imar planr bulu
da kalan 264 ada 4 parsel nolu taşrnmazfn
zrna yöne]ik hazrrlanan teknj-k dos
]emleri ile ilgili tanzim edi]en e
şekilde ifraz işlem dosyas.:,nın 319

ne göre tesciline, gereği için kar

EnCLı|rnenimi zce yaprlan görüşme sonunda
İlimiz Merkez Çam]-ıköy Köyü srnfr]-arl içerisinde yer alan a]t ö]--

nmayan Ve köy yerJ_eşik alanın
(A) ve (B) o]acak şekilde ifra

yada be]irti],en taşJ.nmazın ifraz iş-
k]i talep dosyasrnda belirtiJ-diği
4 sayı]i İmar Kanununun İfraz ve Tevhid Başlıkl:- 15.maddesi gereğince uygun görü]müş olup, ayn]- yasanan16. maddesi ve plansız A]an],ar İma r Yönetmeliğinın 44 ve 45. maddeleri

C nel s rete

M. UçAN

üy.
(Bu]unmadf 

)

diine Enc|i|rnenimizin 24 . 05 .20
ği iJ.e karar veri]di.

re AK

ar örneğinin i1 Özel İdaresine tev-2 tarihli top]_antl'S].nda mevcudun oy birli

R K E.NAZIAN

BA ye e

üy"



GüMüŞHANE Vİ],AYETİ iL ENCüMENİ

Başkan Ekrem AKDoĞAN

üy" M . UçAN
Top],ant
Günü

24/05/202

üye H. BEDi R

üye K. YILDI z s ayı 13

üye E.NAZIR
üye F . UÇAN

üyu

üye

üy.

karar özeti
İfraz i şlemi .

En cümen
Müdürü

Ero]
NAZIR

zı-sl .i.le ekleri tetkik edili

KARAR

i]- öze1 İdaresinin, ifraz işleminin yap]_ lmas f hakkandakj. tektif yap gereği görüşü_ldü:

mar p.Lanr bu.]-unmayan ve köy yerleşik ala-
Köyü s]"nlIlarr içerisinde yer a]an a]-t ö]--çekli (nazrm ve uygulama) i

nlnda kalan 130 ada 11 pars

İ].imiz Merkez Yeşilyurt

ef no].u taşlnmaz]-n (A) , (B) , (c) Ve (D) ola-cak şekilde ifraz dosyas]nd a belirti]en ifraz işJ_ernleri ile ilgili ta-lep dosyasınln görüşülmes i- tekli f j-nde bulunuf muştur.
Encümen j,mi z ce yaprJ.an görüşme sonunda;İlimiz Merkez Yeş i ]yurt Köyü s]-n]r]arı içerisinde yeİ aJ,an alt ö1-çekli (nazrm Ve uygu]ama) i

nfnda kalan 13O ada 11 pars
mar planr bu.]"unmayan ve köy yeIle şik a.La-e] no]u taŞlnmazın (A) , (B), (c)

E. NAZIR E

Ve (D) ola-

e

ani

cak şekıLde ifIazlna yönel i k hazl.r]-anan teknik dosyada belirti],en ta-
ş 1nma z 1n e ilgi_Li tanzim edi],en ek]i ta-lep dosyasln-az iş]em dosyasrnın 3194 savrlr imar kanunu

fraz işlemleri il
da be]irtildiği şekilde j,fr
nun İfraz Ve Tevhid Başlık]_ ] 15
aynf yasan.rn 16. maddesi Ve D]a

cudun oy birliği ile karar

.maddesi gereğince uygun göIülmüş olup,nsfz A]an.]"ar tmar Yönetmeliğinin 44 v

n\

t

4 5. maddelerine göre tesci.]_ j-ne gereği için karar örneğini_n İ]. özelidaresine tevd j- ine Encümenimiz in 24.05.2022 LarihLi top]ant].s]nda mev-eri ]-di .

oĞAN M . UÇAN

(Bulunmadf 
)

R Y
BAŞ

enel s



GÜMÜŞHANE VİLAYETİ İİ. ENCÜMENİ

Başkan Ekrem AKDOĞAN

üye M . UÇAN
Toplant1
Günü

24/a5/2022

üy. H. BEDİ R

Uye say1 IA

Uye E.NAZlR
Uye F . UÇAN

üye
üye

Uye

karar Özeti
Tevhid ve ifraz iş-
leıni .

EnCümen
Müdüru

Erol
NAz IR

KARAR

ı1 öze1 İdaresinj,n, tevhid ve ifraz işleıninin yapılması hakkrndakj-tek]if yazlsı ile ek]-eri tetkik edilip gereği görüşüldü:
İlimiz Merkez Mescitli köyü sınlrları içerisinde yer alan, alt ö1-

çekIi. (nazrm ve uygulaına) i.mar planr bulunmayan Ve aynr zamanda da köyyeIleŞik a.]an], Ve civarr srnırr içerisinde ka]-an Ve ekli krekide gösteritdiği şekliyte önce ].44 ada 44 ve 47 parsel numarall taşlnmaz].aIrntevhid edilmesi sonucunda (A) parselin oluştuİu]-ması, (A) nuınaralr ye-ni parselin ise (B) ve (C) palse]terinin o]-uş tuıulma s rna yönelik haz:.r.lanan talep dosyasrnln görüşülnesi teklifinde bulunulrnuştur.
Encijmenimizce yapılan görüşme sonunda;
İıimiz ııerkez Mescitli köyü srn1l]arı içerisinde yer a],an, alt ö1-çek],i (naz-rrn ve uygu]ama) imar planı bu]unmayan Ve ayn1 zamanda da köyyer],eşik a]an]- Ve civarr srnrrr içerisinde kafan Ve ekli kİekj-de gosteritdiği şekliy.]-e önce 144 ada 44 ve 4? parse] numara,]-r taşrnmaz]-arıntevhid edilmes.i sonucunda (A) parselin o.Luşturu.lmasl, (A) numaralr ye-ni parselin ise (B) ve (c) parsellerinin oluş tuIu_lmas J, na yöne]ik hazl-rlanan ekli talep dosyasrnda be]_irti],diği şekilde ifraz işİeın dosyas:"-nrn 3194 sayrlr İmar Kanununun ifraz ve Tevhid Başllk]"r İS.ınaOaesi ge-reğ.ince uygun görülmüş 01up, ayn.r yasanln 16.maddesi Ve plansrz Alan-]ar İmar Yönetme]iğinin 44 ve 45. madde]erine göre tesci],İne, gereğiiçin karar örneğinin İt öze1 İdaresine tevdiine Encümenimizin24.05.202? tar-ihli toplantrslnda mevcudun oy birliği ile ka.rar Verildi

Ek
N

enel s reter

A K E. NAzIR AN
üy ee



GÜMÜŞHANE VİLAYETİ İL ENCÜMENİ

Ba ş kan Ekren AKDOĞAN

Uye M . UÇAN
Toplant
Günü

24 / 05 /202

üye H. BEDİ R

K. YI],D] z say] 15

Uye E.NAzIR
üye F . UçAN

Uye

üye

Uye

karar Özeti
Ödenek aktarffmas1.

EnCLımen
Müdü-rü

Ero l
NAz 1R

KARAR

İ] öze1 İdaresinin, ödenek aktarmasr yapffmaSr hakkrndakj, teklifyazls] tetkik edilip gereği görüşü]dü:
İ] öze1 idaresinin 2022 yıIı, Maha.]-1i 1dare Bir].iklerine Yardrm bütçe tertibinde ödenek yeteIsizliği ofuştuğundan, ödenek ihtiyaclnln kar

ş],lanmasa Içi.. 2022 yrlı İl özel İdaresi bütçesinin Yedek ödenek bütçetertibinden 700.0o0, OO TL ödeneğin aktarllması tek]-ifinde bu]_unulmuş-tur.
Encümenimizce yap.r, ]-an görüşme sonunda,.
İ] öze] idaresinin 2022 y..:1I Maha],1i İdare BirlikleIİne Yard],m bütçe tertibinde ödenek yetersiztiği o]-uştuğundan, ödenek ihtiyacının karşrlanması için 2022 yılı İ1 Öze.l İdaresj- bütçesinin Yedek ödenek butçetertibinden 700. 0O0, 0O Tr ödeneğ ln 44.29.3].-01. 1.2. 33-5-o5. 2. 5. 04Mahalli İdare Birlik]eri Yardım Tertibine aktarrlmasına, gereği içinkarar örneğinin İ1 Özel İdaresine tevdiine Encümenj-mizi n 24.05.2022 larihli töpfantts.],nda mevcudun oy birliği i]-e karar veri]-di.

AN -uJEkrem

Gene.L kret

M. UÇAN

üy"
(Bu j-unrnad]. 

)

K. Y z E. NAZ IR
ye

F,

$}1l

üyu



IL ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BU1UNANLAR

3

kreter

NDEMDE BULUNAN EVRAK I NGU

sr
No K.No

TUTANAK ÖZETİ

1 öze 1

1oaresl
20/05/2022

11957

11 İ]imiZ Kelkit 1l çesi
Örenbe] Köyü srnJ-r]a-
rr i çeri s j, nde bulunan
229 ada 58 nolu parse
.lin ifraz işlemj,.

ifraz j. ş 1erni nin uygun
görüldüğüne.

2 öze l
idaresi

1,7 / 05 / 2022
11876

72 İ]imiz Merkez Çamlr -
köy köyü s tnrrf ar.r
içerisinde bu]_unan
264 ada 4 no-Lu parse-
]- in i fraz işlemi.

İfraz j-şleminin uygun
görüldüğüne.

özel
İdaresi

I,1 / 05 / 2022
11875

13 İlimiz Merkez Yeşi].-
yurt köyü s rnı r.]-arı
içerisinde bulunan
130 ada 11 nolu parse
.L in if raz işlemi.

İ fraz işleminin uygun
göIüldüğüne.

1 oze I
İdaresi

11 / 05 / 2022
118,7 4

I4 I]imiz Merkez Mes ci t-
]-i köyü sJ'nrr]_a11 içe
risinde bu],unan 144
ada 44 ve 47 no]u par
se]_Ierin tevhid ve if
raz işlemi.

Tevhid ve ifraz işlemi
nin uygun görüldüğüne.

5 O ze.]"

_L oare s f
23/05/2022

1990

15 Mahalli İdare Bir]ik-
lerine ödenek a ktar1]
mas1 hakklndaki tek-
1j, f yazrnrn göİüşülme
si.

ödeneğin aktarlfmas:-na.

5 Adet karar veritmiştir. a5 / 2022

l] M. UÇAN

(./ye

(BuIunmad1)

K
B

nel

24

Dairesi
Tarihi / No



ı

t



GÜMÜŞHANE VİIAYETİ İL ENCÜMENİ

Ba ş kan Ekrem AKDOĞAN

Uye M. UÇAN

Toplantr
Günü

3I/05/2a22

Uye H. BEDIR

Uye K.Y]LDIz sa yr 16

Uye E.NAZIR
üye
üye
üye

üye

Encümen
Müdurü

Erol
NAzİR

karar Özet i
Balyemez Konağın:.n
kiraya verilmesi
ihalesi.

KARAR

İl Özel İdaresince 2886 Sayrlı Dev],et İhale Kanununun 45.ınaddesi
gereğince AçJ-k Teklif Usu]u (Acr-k Artfrma) suretiy],e ihaleye çıkarrlan
İllmiz Merkez Özcan Maha]-]-es j, 604 ada 10 no]u parselde bu]-unan
3.518,76 m2 yüzölÇümlü arsa üzerinde 445 m2 inşaat alanlna sahip Balye
mez Konağl ve bahçesinin kiraya verilmesinin bugünkü ihalesinde;

20.000.00 TL muhammen bedel.]-e 5 yıl süİey],e kiraya verilnek üzere
ihaleye ç1kaİflan İlirniz Merkez Özcan Mahallesi 604 ada 10 no_lu parse]-
de bulunan 3.518,76 m2 yüzöJ-çiinlü arsa üzerinde 445 m2 inşaat alanrna
sahip Ba],yenez Konağr ve bahçesinin j.halesine tek istekli o]arak Eer-
hat ÜNAL j,ştirak etmiş olup, istekli 22.5oo.00.TL bedelle Balyemez
Konağrnl kiralamayı teklif etmiştir.İstek].inin vermiş o1duğu 22.50o,o0
TL'lik tek],if Encümenj_mizce de haddi ]ayl-k göIüldüğünden, söz konusu
Balyemez konağ-]_ Ve bühçesinin 22,500ı 00 TL bedelle 5 y:,1 süIey]-e Feİ-
hat üNAL adrna ihalesine, gereği için karar örneğinin İı Özeı İdaresi-
ne tevdiine Enciimenimizin 3I .05.2022 tarihli top]-antr'srnda mevcudun oy
birliği ile karar verild.:..

K. YILDI z
Uye

{Bulunrnad:. )

E. NAzIR

ihale kanunu

F.U

İl Encüneninin iş bu kararı 2886 SayıIr DevJ_et
gereğince tasdik olunur, ... /a5/2022

e

n 31.

Gene 1

ero A

krete

Vali V.

il,,gl$4ph

],

ALA

F . UÇAN



GüMüŞHANE VİLAYETİ İL ENCüMENİ

Başkan Ekrem AKDOĞAN Toplantr
Günü

3r/05/2022 karar Özeti
Karaca Mağaras1 Don
durma sattş yeri
iha].esj-.

üye M . UÇAN

Uye H. BEDI R
say1 I1

K.YI],DIz
üye E.NAzIR

F . UçAN
Encümen
Müdürü

Ero]
NAz 1R

üye

t] Özel İdaresinin, 2885 SayıJ-ı Devlet İha]e Kanununun 51/g madde-
si gereğince Pazar]"rk usu],ü suretiy],e kiraya verilmek üzere İha]eye çr
karı]-an karaca Mağarasrnda yaz sezonu boyunca dondurma satmak için 2
m2'lik a]-an.],n kiraya verilmesinin bugünkü ihalesinde;

5.000, 00 T], muhanurıen bedelle 15,06.2022-30.09.2022 tarihleİi aras1
3 ay 15 gün süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çrkarrlan İJ_iıniz
Torul İlçesi cebeli Köyü, Karaca Mağarasl.nda Maraş Dondurmasl satmak
için 2 m2']ik taş]_nmazrn iha]esine tek istek}i o]arak nakan ŞAHİN iŞti
rak etmiş o]up, istek.li 5.500,00.Tİ, bedelle 2 m2' lik a]-an:. kiralamay:.
teklif etmişcir. İsteklinin vermiş o]duğu 5.500,00 TL'lik teklif Encu-
menimizce de haddi ].ayrk görüJ-düğünden, söz konusu 2 m2'Iik a].anın
5.500.00.T1 bedelle Hakan ŞAHİN adrna iha].esine, gereği için karar
örneğini.n İ]- Öze] İdare sine tevdiine Encümenimj.zin 3J 05,2022 tarihli

KARAR

ntrslnda mevcudun oy birliği iLe karar verildi.

İ]- Encümeninin iş bu karar.r 2886 sayı]-ı
gereğj,nce tasdik 01unur. ... /a5/2a22

K. YILDI z
üye

(Bulunmad.r- )

E. NAZI

ü

Devfet İhale kanununun rna

Mus P

I

Ll/İİn
D R uÇAN

s.L
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A DoĞ

en s

l

üye

üye

üye

üye



GüMüŞHANE VİLAYETİ İ1, ENCüMENİ

Baş kan Ekrem AKDOĞAN Toplant
Günü

3I/a5/2022 karar özeti
Karaca Mağarasl göz
]eme satrş yeri iha
]"esi.s ayü 18

Encümen
Müdürü

Ero]
NAzIR

üy. M. UÇAN

üye H. BEDİR

üye K. YILDIZ
üye E.NAzlR
üye E. UÇAN

Uye

üy.

KARAR

İ1 Öze] İdaresinin, 2886 Sayllr_ Devtet İhale Kanununun 51/g ınadde-
si gereğince Pazarlrk usu]"ü suretiyle kiraya verilmek üzere ihaleye ç1
kaİrlan Karaca Mağaras.ı"nda yaz sezonu boyunca gözleme satnak için 2,5
m2'11k a]-anln kiraya verilmesinin bugünkü iha]esinde;

6. 000, 00 T1, muhamınen bedelle |5. 06. 2021,-30, 09. 202I tarihleri aras:.
3 ay 15 gün süreyle kiraya verilmek üzere iha.leye çıkarılan İliıniz
Torul İlçesi Cebeli Köyü, Karaca Mağaraslnda göz]eme satmak için 2.5
m2'lik taşrnmazan ihalesine tek istek]j, o]arak Muaırüner AKINTÜRK işti-
rak etmiş olup, istekli 6.300,00.TL bedelle 2.5 m2 'lik alanr kiralama-
yı teklif etmiştir. İsteklinin vermiş otduğu 6.300.0O Tl']-ik tekfif En-
cümenimizce de haddi ]ayrk qörüldüğünden, söz konusu 2.5 m2'1ik a].anln
6.300.00.T1, bedelle Muarnmer AKINTÜRK adrna iha]-esine,gereği için karar
örneğinin İ1 Öze1 İdaresine tevdiine Encümenimizin 3I .05.2022 tarih].i
toplantls].nda mevcudun oy birliği ile karar verildi.

1

İ1 Enciimeninin iş bu
geIeğince tasdik o1unur.

q

karara 28B6 Sayfla
.../05/2022

(Bulunınad1 )

Devlet İhafe Kanununun nıa d sa

!1 ta

ilİW
E

y+

T

K. YILDIz
Uye

E. NAZIR
üye

iV

BA

enel s

kre

rete

üye



İ], ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
oTURUMDA BULUNAN],AR

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN

sr
No

Dairesi
Tarihi / No

TUTANAK ÖZET İ

1 öze l
idares-i

I,7 / 05 / 2022
11873

I6 Balyemez Konağrnın ki
raya veri 1rne s i ihale-
si.

2 Uze1
1dares1

21 / a5 / 2022
I2120

I1 Karaca Mağarası don-
durma Sat]" ş yerinin
kiraya verilmesi iha-
lesi.

Hakan ŞAHİN adlna
iha]esine.

3 öze 1

1daresr
2,ü / 05 / 2022

I2L20

18 Karaca Mağaras1 Göz]-e
me satrş yerinin kira
ya verilmesi iha]esi.

Muaruner AKINTÜRK adlna
ihalesine.

N

r

ar verilm_iştir, a5 / 2022

ÇAN

1

K. YILDIZ
üy"

(Bulunmadı 
)

E. NAZIR F,

üye

Ferhat üüNAı adrna
iha]-esine.

nlWl



GÜMÜŞHANE VİLAYETİ İL ENCÜMENİ

Baş kan Ekrenr AKDOĞAN Top]ant1
Günü

I4 /06/2022
üye M . UÇAN

üy. H. BEDİ R

üyu sayr 19

üye
üy. F . UÇAN

üye
üye

üy.

Encümen
Müdürü

Ero]
NAz IR

karar özeti
Mithatpaşa ilkoku1
binaşr y:"k:-m ihale-
si.

i1 Öze]. İdaresinin, 2886 Sayrlr Devlet İha]-e Kanununun 45.maddesi
gereğj-nce Aç]-k Teklif Usu]u su.etiyle yıkrm işi yapllnak üzere ihaleye
çrkarrlan, İlimiz Şiran İlçesi Mithatpaşa İlkoku] binasrnrn bugün saat
14.30'da yapl.lan ihales inde;

54,611 ,15 TL muharunen bedelle yıkrm işinin yapr]mak üzere ihaleye
çrkar]-].an, Mülkiyeti İ1 Mi1]-i Eğitj.m Müdür].üğüne ait o]an İtimiz Şiran
İlçesi 205 ada 5 ve 2 nolu parselde bulunan Mithatpaşa İlkokul binasr-
nln enkazdan çJ-kacak ma]-zeme karşı]ığrnda olmak üzere yrkrın işi ihale-
sine, istekli olarak TMFS inşaat I,td.Şti, tnanoğulları İnş.Ltd.Şti,
Özşirln İnşaat ],td.Şti ve Eken Beton İnşaat San.Tic.ıtd.Şti iştirak
etmj,ş 01up, isteklilerden yr-krm işini TMFS İnşaat Ltd.Şti 70.000,00 Tl
İnanoğullarr tnşaat Ltd.Şti. ?3.000,00 Tr,, özşirin Tic.],td.Şti
60.000,00 TL ve Eksen Beton inşaat San.Tic.Ltd.Şti adlna ihaleye kat1-
lan Recep GÜRER 74.000,00 TL bedef ]-e yrk.:,m işini yapmayl teklif etmiş-
]erdir.

İSteklil,erden Eksen Beton İnşaat san.Tic.Ltd.Şti adına j"haleye ka
t1]_an Recep GÜRER 74.000,00 T1, bede].le enyüksek teklj.fi vermiş olup,
İstek]inin vermiş olduğu '1 4.000t 00 T],'1ik teklif Encümen.imizce de had
di layrk görü]-düğündenı söz konusu Mithatpaşa İlkoku]u ylklm işinin
74.000,00 TL bedelle Eksen Beton İnşaat san. Tic . ],td. Şti ad]na ihaleye
katJ-]an ReCep GüRER adrna iha-lesine. gereği için karar orneğinin İl
özel idaresine tevdiine Encümenimizin 14.06.2022 tarihli top]antlslnda

birliği i],e karar verildi.

KARAR

K.Y E. UÇAN

Devlet İhale Kanununun 31. rnaddesi

o

Ekrem AKD B
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GüMüşHANE VİLAYETİ İL ENCüMENİ

tl Öze] idaresinin, ödenek aktarmasl yaprtmasr hakkrndaki teklif
yazrs] tetkİk edilip gereği görüşüldu:

Mülkiyeti i]_ Oze]- tda;esine ait olan ve ilimiz Merkezinde bulunan

BalyemezKonağln1naogarqazdönüşi..imüişiiçinödeneğeihtiyaçduyulrnuş
olup, ihtiyaç duyulan İsl ,SSq,82 TL ödeneğ j,n 2022 yrlr i1 özel idaresi

bütçesİnin yedet ödenek bütçe tertibinden aktar],],ınasI teklifinde bulu-

nulmuştur.
Encümenimizce yap]-}an görüşne sonunda;
MüLkiyeti i1 Oze], idaİesine ait olan ve iüimiz Merkezinde bulunan

BalyemezKonaqrnrndoğalgazdönüştjnüişiiçinihtiyaçduyufan
251 .454,82 Tr ödeneğ;,;o;, yrlr,İl Özel idaresi bütçesinin Yedek Öde_

nek bütçe tertibinden, Sosyai Tesis]-er Baklm ve onarrmları btçe terti-
bine aktarr-tmaslna, gereği için karar örneğinin İ], özel İdaresine tev-

diine Encümenimizin I4-0e,2022 tarih]-i top]-ant15lnda oy birliği ile ka

rar veri],di.

KARAR

ĞAN . ucAN /'l

71yl

E. NAzIR F. UÇAN
(.)

BA

Ekrem AKDOĞANBaşkan |4/06/202Top],ant
Günü

M. UÇANüye
H. BEDi Rüye 2asay1
K. YIIDİ züye
E.NAzIRüye
F . UÇANüye

üye
üye

üye

karar özeti
ödenek aktarllmas1.

Ejroj
NAzIR

Encümen
Müdürü

rete

A

W-



İT, ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNANLAR

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZET İ

OLLlK.No
sr
No

Dairesi
Tarihi / No

Recep Gürer adrna ihale
Sine.

i}iiz Şiran i}çesinde
bulunan Mi thatpaşa
ilkoku], binasınrn
yıkrm işi ihalesi.

özeL
idaresi

30 / 05 /2022
I2I62

191

Ödeneğin aktar1 lmas:'na.İLimiz nerkezinde bu-
lunan Balyemez konağr
n.rn doğalgaz dönüşiİnü
işi için 330.000, 00
TL ödenek aktarr lmas 1

talebi.

Uze ]
idaresi

0"l / 06 / 2022
|2463

202

2 AdeL karar veriLrn_şt jr. 1 a6 / 2a22

B

l,A
F. UÇAN

ey
Ekrern

ne1 S k re il"ş,r!
K.Y

üye





GüMüŞHANE VİLAYET1 İL ENCüMEN1

Baş kan Ekrem AKDoĞAN 11 / 06 /202Toplant
Günüüy. M . UÇAN

üye H. BEDİ R 2lSay1üy. K.YlLDIZ
E.NAZIRüye
F. UÇANüye

üye

karar Özeti
ödenek aktar].]nas1.

üye

Encümen
Müdürü

Ero]
NAzIR

KARAR

İ] özel İdaresinin, ödenek aktarmasl yapılnası hakkrndaki teklif
yaZlsr tetkik edilip qereği görüşüldü:

il Özel İdaresinin 2022 yıIı Akaryaklt Ve Yağ Alrmlarf bütçe terti
bindeÖdenekyetersizliğio]uştuğundan,Ödenekihtiyaclnlnkarşllanma-
sr i.Çin ?022 yı,Lı İl özel İdaresi bütçesinin Yedek ödenek bütçe terti-
binden 1.000.0O0.0O T1, ödeneğin Akaryakrt ve Yağ Alrmlar], bütçe terti-
bine aktarr]-nast teklifinde bu]unulınuş- tur.

Enciiİnenimi zce yaprlan görüşne sonunda,
İl Öze]" İdaresinin 2022 yıLı_ AkaryakJ_t Ve Yağ Allm]_arr bütçe terti

binde ödenek yetersiz]-iği o]-uştuğundan, ödenek ihtiyacrn,:-n karşılanma-
s:- için 2022 yı-Lı İü Özel İdaresi bütçesinİ-n Yedek ödenek bütçe terti-
binden 1.000.0O0,o0 TL ödeneğin Akaryaklt ve Yağ Alrmlara bütçe terti_
bine aktarllmaslna/ gereği için karar örneğinin İl öze], İdaresine tev-
di j,ne Enctimenimizin 11 .o6.2022 tarihlj_ top]antrsrnda mevcudun oy birli
ği ile karar verildi.

J;

Ekrem AKDOğ M. UÇAN /

l,t"ıÜ1,orr

YIL NAZ]R UÇAN
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İL ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNANIAR

1,1 /0 / 2022

BAŞ

ÇAN

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZETİ

K.No oZET
Dai res i

Tarihi / No
Sr
No

ödenek a ktarl lmas ]na.it öze1 idares ini n
akaryakrt ihtiyaçla-
rrnda kul lanr ]-mak üze
re ödenek aktarr ]-mas 1

ta.].ebi.

2Ii
1daresi

r6/06/2022
l2,727

e:e

kreni AK

nel sek
ye

R K.,i
ye

]R
Uye

ü,[,,( fu



GUMüŞHANE ViLAYETİ İL ENCüMENİ

Başkan Ekrem AKDOĞAN 05/01 /2a22Toplant1
Güniiüye M . UÇAN

üyu H.BEDİR
Say1 22

üye
üye
üye F . UçAN

üye
üy"
üye

Encümen
Müdürü

Ero]
NAzIR

karar özeti
Taşfnmaz K.i raya
verilmesi.

İl özel idaresinin, 2886 SayrJ_r Devlet ihale Kanununun 51/g madde-

si gereğince Pazarfrk usulü suretiyle kiraya verilmek üzere ihaleye ç1
karllan Gümüş otel'in ön krsnrnr- çay bahçesi o}arak kulJ_anılması için
kiraya verilmesinin bugünkü ihalesinde;

950,00 TL muhaınmen bede]le iki ay süreyle kiraya veri]_mek üzere
ihaleye çıkarrlan Mü]kiyeti İ} ÖzeJ_ İdaresine ait İ].iıniz Merkez Hasan_

bey Mahal]-esi 23 ada 10 parselde bufunan Gtİnüş otel'in ön k]sm]nr çay
bahçesi o]arak ku]-]anr]mas]- için taşrrunazrn ihalesine tek istekli ola-
rak ünsa]. AĞAÇ iştirak etmiş olup, istekl.i 1.050,00.T], bedef]e taşlnma
zr kiralamay] teklif etmiştir. İsteklinin vermiş olduğu 1,050,00 TI,'1ik
teklif Encümenj,mizce de haddi ]-ay]k görüldüğünden, söz konusu taşlnma-
zrn 1.050.0O.TL bedel]e Ünsa]_ AĞAç adrna iİıalesine,gereği için karar
Örneğinİn İ1 Özeı İdaresine tevdiine Encümenimizin 05.07.2022 Lari]rlli
toplantls]nda oy birLj.ği i]e karar verildi.

KARAR

Di R K YILDIrem

İ]e se k

,,td

rü

F . UÇAN

ye U

ınadde

rı

]

l,

1I Encümeninin iş b
gereğince tasdik o1unur

arr 28B6 sayr1] DeV-Let Ihafe Kanununun 31,

/ al / 2a22
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GÜMÜŞHANE VİLAYETİ İL ENCÜMENi

Baş kan Ekrem AKDOĞAN 05/01 /2022
M . UÇAN

Toplant]
Günüüye

üye H. BEDİ R
say1 23

üye K.YILDIZ
üye E.NAzIR
üye F . UçAN

üy.
üye

üy.

Encümen
Müdürü

Ero]
NAzIR

karar özet i
Taksi durağrnrn
kiraya verilmesi,

KARAR

ĞAN

i-l Encürneninin iş bu
gereğince tasdik olunur 0

İ]- özeI İdaresince 2886 Sayr1l DeV.let İhale Kanununun 51. ınaddesi-
nin (g) bendi gereğince Açlk Teklif Usulu (Pazarllk) suretiyle iha]-eye
çrkarrlan ilirniz Merkez öze] idare sitesi yan:,nda bulunan Taksi Durağl
nrn kiraya verilmesinin bugünkü ihalesinde;

545,11 Tl muhammen bede]le 1yr} süreyle kiraya verilmek üzere iha
leye ç].karalan tlimiz Merkez Hasanbey Mahallesi 23 ada 3 nolu parse.].de
Özel İdare Sitesj- yan]nda bu]unan taksi durağrnrn iha].esine tek istek-
1i o]arak omer ERTEKİN iştirak etmiştir. İstekli taksi durağrnr 600,00
TL bedelte k.iraJ-amayr teklif etmiştir. İsteklinin vermiş olduğu tek]-if
Encümenj-mizce de haddi layrk görü]-düğündenı söz konusu Taksi Durağ]nln
600,00 TL bedel-le Ömer ERTEKİN adlna ihalesine, gereği için karar örne
ğinj-n İ1 Öze1 İdaresj-ne tevdiine Encümenimizin 05.0?.2022 tarihli top-
],antrsJ-nda oy birliği i]e karar verildi.

üye üW ü e

sayl1I Devlet İhale Kanununun 31. maddesi

u
karair 2B86
.Q o, ı zozz

Kan BİLEK
VaIi I



GüMüŞHANE V11AYETİ İr ENCüMENİ

Baş kan Ekrem AKDOĞAN

üye M . UÇAN

Topl an t. .r

Günü
a5/01 / 2a22

Uye
say] 24

üye K.YILDIZ
üy. E. NAzIR
üye F,. UÇAN

üye

karar Özeti
ifraz işleıni.

Enci.imen
MüdüIü

Ero 1

NAzIR

İ1 özet İdaresinin. ifraz j-şleminin yaprlmasr hakkrndaki teklif ya
zrsr i]e eklerj. tetkik edilip gereği 9örüşüldü:

İıimiz xi-ırtun İlçesi Damlr- Köyü s:,nrrlarr içerisinde yer alan alt
ö]-çek]"i (nazl.m ve uygulama) imar planı_ bu]unmayan ve köy yerleşik ala-
nrnda kalan ].01 ada 160 parse1 nolu taşrnmazJ-n (A) Ve (B) olacak şekİl
de ifraz dosyaslnda belj-rtilen ifraz işlemleri ile i]gili talep dosya-
srnrn görüşü]mesi teklifinde bu}unulmuş Eur .

Enclimenimizce yapılan görüşme sonunda;
İlimiz Kürtün İlçesj- Daın-]- r Köyü srnlrlarr içerisinde yer a]-an alt

ö}çekli (nazrm Ve uygulama) imar planr bulunmayan ve köy yerleşik a]-a-
nJ-nda kafan 101 ada 160 parsel nofu taşlnmaz].n (A) Ve (B) olacak şekil
de ifrazrna yönelik hazrr]"anan teknik dosyada be]irtilen taşrnmazln if
raz iş.lemleri ile ilgili tanzim edilen ek]-i talep dosyasında beliİtiJ--
diğ.j- şekilde ifraz işlem dosyas]nJ-n 3194 sayrlr İmar Kanununun İfraz
ve Tevhid Başlrklı 15.maddesi gereğince uygun görülmüş o]upı aynı yasa
nJ-n 16. maddesi ve plansrz Alanlar tmaI Yönetmeliğinin 44 Ve 45, İnadde
]erine göre tesciline, gereği için karar örneğinin İü Öze] İdaresine
tevdiine Encümenimizin 05.07.2022 tarihli toplant]slnda oy birliği iJ.e
karar verildi.

KARAR

tR K, YILD E.NAZ UÇ

UM,g ü e
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üye



GüMüŞHANE VİLAYETi İL ENCüMENİ

Baş kan Ekrenı AKDoĞAN a5 / 0,7 /2022Toplant1
GünüM . UÇANüye

H.BEDİRüye
s ay1 25

üy. K.YILDIZ
E.NAZIRüye
F. UÇANüye

üye
Uye

Uye

karar Özeti
Tevhid ve i fraz
işlemi.

Encümen
Müdürü

Erol
NAzIR

KARAR

ı]_ Özet İdaresinin, tevhid ve ifraz işleminin yaprlmasr hakkrndaki
tekJ.if yaztsl ile ekleri tetkik edj-l-İp gereği görüşüldü:

İliniz Merkez Yitirmez köyü s]"n]r]arr içerisinde yeİ afan, a],t ö1-

çekli (nazrm ve uygulama) imar planr bulunmayan ve aynı zaınanda da köy
yerleşlk a]anr ve civarr srnırr içerj,sinde kalan ve ekli krekide göste
rildiği şekliyle önce 154 ada 2 ve 8 parsel numalall taşrnmaz],arln tev
hid edilmesi sonucunda (T) parsefin oluşturulmasr, (T) numara],r yeni
parselin ise (T/A) ve (T/B) parsel}erinin oluşturulmasrna yönelik ha-
zırlanan talep dosyasl'n]_n görüşülnesi teklifinde bu]-unu]-muştur,

Enc,ümenimi zce yaprlan görüşme sonunda;
İtimiz Merkez Yitirmez köyü sJ-nır]arl içerisinde yer alan, alt öl-

çekli (nazrm ve uygulama) imar planr bulunmayan ve aynr zamanda da köy
yerleşik alanr ve civarr srnırr içerisinde kalan ve ekli krekide göste
rildiği şek],iyle önce 154 ada 2 ve 8 parsel numara]-r taşInmazlarrn tev
hid edilmesi sonucunda (T) parse]-in oluşturulmasr, (T) numaralr yeni
parselin ise (T/A) ve (T/B) parse]lerinin oluştuIulmasana yönelik ha-
zırlanan ekli tatep dosyasrnda beJ_irtildiği şekilde İfraz işleın dosya_
sınrn 3194 sayılı İmar Kanununun ifraz ve Tevhid Baştrkl:_ 15.ınaddesi
gereğince uygun görülmüş 01up, ayn1 yasan]n 16.rnaddesi ve plansız Alan
]_ar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45. madde]erj,ne göre tesci}ine, gereği
için karar örneğinin İl özel İdaresine tevdiine Enciİnenimizin
05.o't .2022 tarj-hli top]ant]-stnda oy birliği ile karar veri,]"di,
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İL ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
oTURUMDA BU],UNANLAR

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZET İ

Dairesi
Tarihi / No

Sr
No

ünsa1 AĞAÇ adrna ihale-
sine.

22 Günrüş ote]- in ön krs
mrnda bulunan çay oca
ğ].nrn kiraya veri lme-
si. ihalesi.

1 öze l
idaresi

0I/01 /2022
I3266

Ömer ERTEKİN adrna iha -23 il özel İdaresi s ite-
sinin bitişiğinde bu-
],unan ta ks j- durağrnın
kiraya verilmesi iha-
]esi.

2 öze 1

tdaresi
0|/01 /202?

I3254

İfraz işleıninin uygun
görüldüğüne.

24 İ]"imiz Küİtün İlçesi
Dam].r Köyü s rnırlarr
çerj,sinde bulunan 1O1
ada 160 no]u parselin
rf raz iş]emj,.

3 öze l
idaresi

20/06/2022
12818

ifraz işlemi
görüldüğüne.

Tevhid ve
nin uygun

25 tıimiz Merkez YiLır-
mez köyü s 1nar],ar]-
içerisinde yer a],an
154 ada 2 ve 8 nolu
parselin Tevhid ve if
raz işlemi.

öze l
idaresi

11 / 06 / 2022
I27 68

]:
BAŞ

1Ad Veraim 5/a1 / 2a22
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GüMüŞHANE VİLAYETİ İL ENCüMENi

Ekrem AKDOĞANBaşkan 23/a8/2022Top],ant1
Günüüye

V. s . BAŞERüye 21Say1
H. BEDI Rüye
E.NAZIRüye
E . UçANüye

üye
üye

üye

karar Özet i
i f raz işJ-emi .

Erol
NAz IR

Encümen
Müdürü

İ1 öze1 idaresinin, ifraz işleminj-n yapı]masr hakkındaki teklif ya

zrsr ile ek]eri tetkik edilip gereği görüşüldü:
İlimiz Köse İlçesi Kabaktepe Köyü s]-n]-rlarr içerisinde yeralan a]t

ölçekli (naz],m ve uygulama) imar planr bulunmayan ve köy yerleşik ala-
nrnda kalan 548 ada 1 parse] nolu taş]-nmaz:-n (A) ve (B) o1acak şekilde
de ifraz dosyas:.nda belirtiLen ifraz iş].em]eri ile ilgi]i talep dosya_

Slnln görüşülmesi teklifinde bu]unulmuştur.
EncümenimiZce yaprlan görüşme Sonunda;
t]imiz Köse tlçesi Kabaktepe Köyü srnrr}arr içerisinde yera]an alt

ölÇekLi (nazfm Ve uygulama) imar planr bulunrnayan Ve köy yerleşik ala-
nında kalan 548 ada 1 parse] noLu taşınmazln (A) ve (B) o1acak şekilde
j,frazrna yönelik hazrrlanan teknik dosyada be]"irtilen taşrnmazrn ifraz
işlemleri ile ilgi}i tanzim edilen ekJ.i talep dosyasında beJ.irtildiği
şekilde ifraz işlem dosyasınrn 3194 sayrLı İmar Kanununun İfraz Ve Tev

hid Başllklr 15.maddesi gereğince uygun görülmüş olup, aynr yasanln
16. maddesi ve pLansrz Alan]ar İmar Yönetme}iğinin 44 Ve 45, madde]eri
ne göre tesCiLj-ne, gereği içj-n karar örneğinin İl özel İdaresine tevdi
ineEncümenimizin23.08,2022tarih]itoptantlslndaoybirliğiileka-
rar veri]di.

KARAR

Ekreni AKDOĞA

KAN

kre

ı.i.]

Uye
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GüMüŞHANE ViLAYETİ İL ENc üMEN İ

Başkan Ekren AKDOĞAN 23/08/2022Toplant1
GünüUye

V. s . BAŞERüye 28Say]-H.BEDİRUye
E.NAZIRüye
E . UÇANüy.

üye
uye

üy.

karar özeti
Ek Bütçe.

EnCümen
Müdürü

Erol
NAZIR

KARAR

İ1 Oze], idaresinin, Ek Bütçe hakkrndak iteklif yazrsl i]e eki tet-
kik edilip gereği görüşü],dü:

İl öze]. İdaresinin 2022 yıIr bütçesi yaprllrken akaryakrt bedeJ-i,
yedek parça, personel giderleri ve diğer yatarrm kalenıleri 835

artacağr öngörüyerek hazrrlanmrş olup, ancak içerisinde bulunduğuınuz
bütçe döneninde piyasa fj-yatlar:.nrn öngörü],enin üzerinde artmas1 nede-
niyle ek bütçe yapr.]-masrna ihtiyaç duyulmuş, bu hususta hazlrlanan ek

bütçe tasarrslnrn görüşülerek karara bağlanmasr teklifinde bulunulmuş-
tur.

Encümenimizce yapr}an görüşrne sonunda;
i], ÖzeL İdaresinin 2022 yIJ,ı bütçesi yapr]-rrken akaryak]-t bede]"İ,

yedek parça, persone1 giderler.i ve diğer yatlrrm kalem]eri t35
artacağ] öngörüyerek hazrrlanmrş olup, ancak içerisinde bulunduğumuz

bütçe döneminde piyasa fiyatlar-rnrn öngörülenin üzerinde aİtmasr nede-
niyle ek bütçe yapllmaslna ihtiyaç duyulmuş, bu hususta hazrrlanan ek

bütçe tasarrsrnrn kabulüne, hazlrlanan ek butçe tasarl'srnrn İI Gene1

Mec]isine sunulmasına, gereği için karar örneğinin İl öze], İdaresine
tevdiine Enciiınen irni z i n 23.08.2o?2 iLarjJrılL top]antlsında oy bir}iği ile
karar verildi.
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İİ ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNANLAR

2 Adet karar Veri.]miŞt ir. 23/oB/2a22

tlx

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZETİ

ÖZEI
sr
No

Dairesi
Tarihi / No

lfraz işleıninj,n uygun
görüldüğüne.

İtimiz Köse İ]çesi
Kabaktepe Koyünde bu-
]-unan 548 ada 1nolu
parselin ifraz i ş leıni

211 öz e.}

idaresi
29/01 /2022

I40 42
i1 Gene]. Mecli s ine
sunulmasrna.

i1 öze} idaresinin Ek
Bütçe Tasar ]- s r hakkfn
daki tekif yaz1 ve
eki bütçe tasarrsrnln
görüşütnesi.

:8özel
idaresi

2
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GüMüŞHANE VİLAYETİ İL ENCüMENİ

Baş kan Kamuran TAŞBİ LEK
Uye

Top] ant-1
Günü

13 / 09 /2022

üye M . UÇAN

üye V.s.BAŞER say1 29

Uye

üye E. NAz]R

üyu

üy. F . UÇAN

karar Özeti
2023 yıIı bütçe ta-
sarls1-

Encümen
Müdürü

Ero 1

NAz 1R

İ1 ÖZe1 İdaresinin, 2022 yıIı bütçe tasarlsl- hakkrndaki tekll-f ya-
zrs1 i]e eki cetve]"ler tetkik edilip gereği görüşüldü:

5302 Sayrlı İ1 Özel İdaresi Kanununun 45.maddesi ve Maha]li İdare-
]er Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun o1arak hazrrlanan. İ]- Öze1
İdaresi 2023 yıIı bütçe tasarlsın.:_n ince],enmesi teklifinde bulunulmuş-
tur -

Encümenimizce yapl'lan görüşme sonunda;
İ1 Özel İdaresinin 22:r585.000,0O TL o1arak teklif edi].en 2023 yı-

1r bütçe tasa.rrsı üzerinde Encümenimizce yapılan değerlendirme sonucun
da, ülkemizde meydana gelen fiyat artlş],arr ve buna bağ]-r olarak e].deedilecek gelir]erinde göz önünde bu]undurularak| 2023 yrlr tl öze] İdaresi bütçesj-nin 255.532.000,00 TL'ye çrkart].]arak kabulüne, hazır.lanan
2023 yı.Iı bütçe tasarlsınl'n görüşü]-mek üzere İ] Genel Mec_]-i-sine sunu]-
mas]-na, gereği içj-n karar örneğinin İl Öze1 İdaresine tevdiine Encüme-
nimizin 13
verildi. 1

y birliği i]e karar

KARAR

2 tarih]-i top]-antısanda mevcudun o.09.

T \ts EK

e,,4

H. BEDI R

üye

t"j V.s.BAŞER
üyu

(Bulunmadı )
VaLj

ü
(Bulunnıadl )

U

üye



GüMüŞHANE VİLAYETt İr ENCüMEN İ

Kamuran TAŞBİıEKBaş kan L3/09/2a22Toplantt
Günüüye

Uye M . UçAN
s ayrüy. v. s. BAŞER

üy. H. BEDİ R

üye E. AKDOĞAN

üye
üye

F . UÇANüye

karar özeti
İfraz işleni.

Encümen
Müdürü

Erol
NAZIR

KARAR

ine Encümeniınizin 13.09.2022 tarihli to
i le karar veriL

İ1 öze] idaresinj-n, ifraz işleminin yaprlmasr hakkrndaki teklif ya
zrs.:, ile ekleri tetk-ik edilip gereği görüşü]dü:

İlimiz Kelkit İlçesi Akdağ Köyü sJ.n].rlarr içerİsinde yeİ alan alt
ölçek], j- (nazlm ve uygulama) imar planr bulunmayan ve köy yerleşik a],a-
nlnda ka]an 156 ada 7 parse] no],u taşInmazln (A) ve (B) olacak şekil
de ifraz dosyasfnda belirtilen j,fraz j.şlemlerj- ile ilgili talep dosya-
s.r,n]n görüşülmesi teklifinde bulunu]muştur.

Encümenimizce yapılan görüşme sonunda;
İ]-imiz Kelkit İlçesj, Akdağ KöyU srnrrfarr içerisinde yer a].an alt

ölçekli (nazrm Ve uygulama) imar planl bulunmayan ve köy yerleşik ala-
n]nda kafan 156 ada ? parsel notu taşJ"nmazJ"n (A) ve (B) olacak şeki],de
ifrazlna yönelik hazrrlanan teknik dosyada belirti],en taşJ_nmazrn ifraz
işlemleri ile iJ-giJ.i tanzirn edi],en ekli talep dosyaslnda belj-rtildiği
şekilde ifraz işlem dosyasrnrn 3194 sayrlr İmar Kanununun İfraz Ve Tev
hid Baş]-]kl] 15.naddesi gereğince uygun görülmüş olup, ayn]- yasanfn
16. maddesi ve plansrz Atan]_ar İmar Yönetme]iğinin 44 ve 45. maddeleri
ne göre tesciIine, gereği için karar örneğinin İl Öze] İdaresine tevdi

pfantlsfnda mevcudun oy bi rliği

Kam

,İf,T
Va.]. i

V.s.BAŞER
üy"

(Bulunnadr )

E. NAzIR

H. BEDIR

üye
( Bu]_unmadı )

F. UÇAN

.AK
(

[/l

30



GÜMÜŞHANE ViLAYETİ İL ENCÜMENİ

Baş kan Kamuran TAŞBİ LEK

üye

Toplantr
Günü

\3/a9/2022

üye M . UÇAN
31

üyu V. s . BAŞER say-l

üyu H. BEDİR

üye E . AKDoGAN

üye E. NAzIR

üy.
üye F . UÇAN

karar Özeti
ifraz işlemi.

EnCümen
Müdürü

Ero1
NAzIR

KARAR

i1 öze1 idaıesinin, ifraz işleminin yapılmasr hakkrndaki tek].if ya
zrsı ile ekleri tetkik edi]ip gereği görüşü]dü:

i}imiz Şiran ilçesi Yedibölük Köyü sınırlarr içerisinde yer alan
a]t ölçekli (nazrm Ve uygu]arna) imar planr bulunmayan Ve köy yerleşik
alanlnda kalan 211 ada 10 parse1 nolu taş.rnmazrn (A) ve (B) o.]-acak şe
kilde ifraz dosyas:_nda belirtil,en ifraz işlemleri i]_e il9ili ta],ep dos
yas]-n],n görüşüLmesi teklifinde bulunu]muştur.

Enciimenimi zce yap]-lan görüşme sonunda;
İlimiz Şiran İlçesi Yedibölük Köyü srnırlarr içerisinde yer alan

alt ölçekli (naz]_m ve uygulama) imar planr bufunmayan ve köy yer]-eşik
a]-anlnda kalan 211 ada 10 parse1 nolu taş]_nmaz]-n (A) ve (B) o]-acak şe-
kilde ifrazrna yöne]ik hazrrlanan teknik dosyada belirtilen taŞannaz.],n
ifraz işlemleri ile i}9ili tanzim edi]en ekli ta]ep dosyasrnda belir-
tildiği şekilde ifraz işlem dosyas]_n]-n 3194 sayllr İmar Kanununun İf-
raz ve Tevh-id Baş]-]klr 15.maddesi gereğince uygun göIülmüş olup, aynı
yasanln 16. maddesi ve p]_ansIz Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45.
maddeferine göre tesci]ine, gereği için karar örneğinin İ1 özel İdare-
sine Cevdi j.ne Encümenimiz j_n 13. 09. 2a22 tarihli topf ant.rsrnda mevcudun
oy birliği ile kara

L (

(J], I4

erildi.

Kanu

r
V. s . BAŞER

Uye
(Bulunrnad1)

E. NAzIR

H. BED

üye
(Bulunnad1 )

E . UÇAN

(



GüMüŞHANE VİLAYETİ İL ENCüMENİ

Kamuran TAŞBiLEKBaş kan 13/09/2022Toplantt
Gun u

Uye
M. UÇANüye 32sa yl-
V.s.BAŞERüye

Uye H. BEDİ R

üye E . AKDoĞAN

E.NAZlRüye
üye

üye

karar özeti
Tevhid ve İfraz
i ş ]eni .

Encümen
Müdürü

LjroI
NAzIR

KARAR

i1 Öze1 İdaresinin, teVhid ve \fraz işleminin yapr]mas], hakkrndaki
teklif yazlsr ile ek]erj, tetkik ediLip gereği görüşüldü:

İlimiz Merkez Yeşilyurt köyü srnlrlarr içerisinde yer a]-an, alt
ölçek]i (naZlm Ve uygulama) j-mar planl bulunmayan ve ayn]_ zamanda da

köy yerleşik alanf ve civarı srnırr içerisinde kafan ve ekli krekide
qosterirdiği şekliyle önce 130 ada 1ve 2 parsel numaral:, taşrnmazla-
r]n tevhid edilmesi sonucunda (A) parse]_ln oluşturulmasrı (A) numaral]_

yeni parse}in ise (B) , (c) , (D) Ve (E) parselterinin o] uş turulmas ], na yö

nelik haz]rlanan tal,ep dosyasrnın görüşülmesi teklif inde bulunulmuştur
Encijıınenimj- zce yapıtan görüşme sonunda;
İtiıniz Merkez Yeşi}yurt köyü s].nrrlarr içerisinde yer alan, alt

ö]çek]-i (nazrm ve uygulaına; imar planr bulunmayan Ve aynr zananda da

köy yerleşik alanJ' Ve civar:- srnırl içerisinde kalan ve ekli krekide
qosterildiği şekliyle önce 130 ada 1Ve 2 parset numarala taşınmazla-
rrn tevhid edi]mesi sonucunda (A) parse],in oluşturu.]_mas], (A) numaralr
yeni parselin ise (B) , (c) , (D) Ve (E) parse1]"erinin o]uşturu}masfna yö-

nelik hazrrlanan eklj, ta],ep dosyasında be]irtildiği şekilde ifraz iş-
1em dosyasrnın 3]-94 sayrlı İmar Kanununun ifraz ve Tevhid Başlrklr
15.maddesi gereğince uygun gorrlJ-müş otup, ayn] yasanJ,n 16,maddesi ve

plansrz aıanıar İ*ar yonetmeliğinin 44 Ve 45, maddelerine göre tescili
ne, gereği için karar örneğinin İ1 Öze]- İdaresine tevdiine Encümenimi-

zin i:. og.2022 tarihli topfantrs]_nda mevcudun oy bj.rliği i]e karar

LEK

veri.],di.

Val1 tl7r4
V. s . BAŞER

Uye

{ Bulunmad1 )

E. NAzIR

H. BEDİR

üy.
AK

F

e

(Bulunrnadf )

F. UÇAN



GüMüŞHANE VİLAYETİ İL ENCüMEN İ

Kamuran TAŞB İ lE KBaş kan 13/09/2022Top]ant1
Günüüye

M . UÇANüye 33Sayr,V.s.BAŞERüye
Uye

E . AKDoĞANüye
E.NAZIRUye

üye
F. UÇANüy.

karar Özeti

Tevhid ve ifraz
işleıni.

Ero1
NAztR

Encüme n
Müdürü

İü özeı İdaresinin, tevhid ve ifraz işlerninin yap:,lması hakklndaki
teklif yaz]sr ile ekleri tetkik edilip gereği görüşüldü:

İıiıniz şiran ilçesi Telme köyü slnlr]ar:, içerisinde yer alan, alt
ölçekli (nazrn ve uygu]ama) imar plan:_ bulunmayan ve aynr zamanda da

köy yerleşik alan] Ve civarr srnrrı" içerisinde kafan ve ekli krekide
qösteri}diği şekliyle önce 373 ada 2-3-4 Ve 5 parsel numaraL], taşrnmaz

iarln tevhid edilmesi sonucunda (T) parselin oluştuIu]"masl, (T) numara

J_r yeni parselin ise (A) ve (B) parsellerinin o],uşturu]-mas]na yönelik
hazrrlanan talep dosyasrnrn görüşülmesi teklifinde bulunu}muştur,

yerleşik alan1 Ve civarr srnrr} ,rçerls
terildiği şekliyle önce 373 ada 2-3-4 v

1arrn tevhid edilmesi sonucunda (T) parSel
lr yeni parselin ise (A) ve (B) parselleri
haz-rrLanan eklj, talep dosyasrnda belirtild
yaslnln 3194 sayrtr imar Kanununun ifraz v
gereğince uygun görülmüş o1up, aynı yasan]
]ar İmar Yönetmetiğinin 44 ve 45, madde]er
rç in karar örneğinin İ1 özel İdaresine tev

(naz].m ve uygulama) imar planr bu1

ant 1s ]. nda mevcudun

KARAR

İ]Çesi Telme köyü s]-nJ'rla
unmayan ve aynr zananda da
inde ka]-an ve ek]i krekide
e 5 parsel numaralf taşlnmaz

rr içerisinde yeI alan, a]t

in o]uşturulmasfı (T) numara

oy birriği i]e karar verildi

Encümenimizce yapllan görüşme sonunda;

ölçek] i
i 1irni z Ş 

j, ran

köy
gös

Kan T

Va 1i

13,09.2Q22 Lar ı

nin o luş tuIufına s ına yönelik
j,ği şekilde ifraz işleın dos-
e Tevhid Ba ş J, ı kJ,:- 15 . maddes i
n 16.maddesi Ve planslz Alan
ine göre tesci}ine, gereği
diine Encümenim j. zin

lüü

"üİfl V.s.BAŞER
üy.

( Bulunmadr )

E. NAZIR

H. BEDİR
üy.

(Bufunmadı )

F. UÇAN
(_



İr ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BUİUNANİAR

3

GÜNDEMDE BUT.UNAN EVRAKI N

sr
No

Dai res j-

Tarihi / No K. No öZET

TUTANAK ÖZETİ

1 öze 1

idaresi
02/09/2022

15574

i1 öze]- idares inin
2023 yı)-ı bütçe tasa-
-rl' s l n].n görüşülmesi.

il Genel MecLi s i ne
sunu]maslna.

2 öze ].

idaresj-
3C İ 1imi z Kelkit t]çesi

Akdağ Köyü s 1nl r]_arl
içerisinde bulunan
156 ada 7 nolu parse-
lin ifraz işleni.

ifraz işleminin uygun
görü]-düğüne.

ifraz işleıninin uygun
görüldüğüne.

oze I
Idaresa

31 iJ,imiz Şiran ilçesi
Yedibölük köyü sJ^n.r r-
larr içerisinde bu]u-
nan 211 ada 10 nolu
parse]in ifraz iş}eıni

Tevhid ve ifraz j,ş}emi
nin uygun görüldüğüne.

0zel
idaresi

32 İlimiz Merkez Yeşil-
yurt köyü s rnı rlarr
içerisinde bulunan
130 ada 1ve 2 nolu
parselin Tevhid ve İf
raz işlemi.

5 Oze l
1daİesI

33 İlimiz Şiran İlçesi
Te.lme Köyü s ]-nır]-ar1
içerisinde bulunan
373 ada 2-3 ve 2 no]-u
parselin Tevhid ve
ifraz işlemi.

Tevhid ve ifraz işleıni
nin uygun görü],düğüne.

5 Adet rar Ve

\^-'

l! V. s . BAŞER

Uye
(Bufunınadı )

H. BEDİR
Uye

(Bulunrnad.r )

Kam

Va] i

{rx

aŞtrr.

(/]W
N

29

ka
(



GüMüŞHANE VİLAYETİ İl, ENCüMENİ

Başkan Ekrem AKDOĞAN Toplantı
Günü

25/I0/2022
üye
Uye V. s. BAŞER 4isayr
üye H.BEDiR

E.NAZIRüye
F . UÇANüye

üye
üye

Uye

karar özeti
Yeşildere Konağınrn
kiraya verilmesi.

EnCümen
Müdürü

Ero 1

NAzIR

KARAR

i] oZe]_ İdaresince 2886 Sayrlr DeVlet İhale Kanununun 45.ınaddes:_

gereğince Açrk Tekl.ıf Usulu (Aclk Artfrma) suretiy]_e ihaleye çrkar1],an
ilimiz Merkez Yeşildere Köyünde bufunan Yeşİldere Konağınln kiraya ve-
rilnesinin bugünkü iha]es inde;

2.520,0O TL muhammen bedelle 5 yrl sürey}e kiraya verilmek üzere
ihaleye çıkarılan İlimiz Merkez Yeşildere Köyü 101 ada 273 ve 274 pat-
sellerde bu}unan Yeşildere konağı ve ek konağın iha]esine tek istekli
ofarak Ertan YALçINKAYA iŞtirak etniş olup, istekli 2.800.00.TT, bedelle
Yeşildere Konağrnr kira]amayl teklif etmiştir. İstek],inin vermiş olduğu
2.800,00 TL,lik teklif EncünenimiZce de haddi layı_k gÖrüldüğünden, söz
konusu Yeşi]-dere Konağl ve ek konağln 2.800,00 T1, bedelle 5 yll sürey-
le Ertan YAJ,ÇINKAYA ihalesine, gereği için karar örneğinin İl Öze] İda
İesj_ne tevdiine Encümenimizin 25. I0.2022 tarihli toplantlslnda mevcu-
dun oy birliği ile karar veri].di.

iRV.S ŞER

|l/:tİq

buk

ye
(1zanl.r )

Devlet lhale Kanununun 31. maddesi

, l
l

İ1 Enoüneninin iŞ
e t

rara 2886 sayfl]
/ lI / 2022

l

s

BA

el

Ekr

G



GüMüŞHANE VİLAYETİ İL ENCüMENİ

KARAR

İ.]_ Oze], idaresinin, ifraz işleminin yapılmasr, hakklndaki teklif ya

zrsı j-le ekleri tetkik edilip gereği görüşüldü:
İüiınizxurtunİlçesiKrzılcadamKöyüsın]r}arriçerisindeyeralan

alt ölçek]-i (naz]-m ve ,yq,ru*ul irnar planr bulunmayan, köy yerleşik

alan] ve civarr sın]-rr iİerisinOe kafan "ev ve tarla" nitelj-kli 152

ada 15 parse]- nolu a"ş",*"", (A) ve (B) olacak şekilde ifraz dosya-

srnda belirtilen itraz Jşİ"*l"i ile ilgili t,alep dosyas]-nln görüşülme

si tek]ifinde bulunu]-muştur,
Encümeniınj, z ce yap],lan görüşme sonunda;
İlimiz Kürtün İlçesi Kizrlcadam Köyü sln]-r}arı içerisinde yer a]-an

alt ölçekli (naz.rm ve-"vg,,İ",l iınar p}anr bulunmayan, köy yerleşik

alanı ve civarr sınrr,-'io"'"'na" kalan "ev ve tarla" nitelikli 152

ada 15 parsel nolu taşrnmazrn (A) ve (B) _olacak şeki] de ifrazrna yö

nelik haZ]rLanan ekli,;;;;-;""r.sr_nda be]irEildlği şekilde ifraz iş_

lem dosyasfnrn 3194 saylfı imar Kanununun İfraz ve Tevhid Baş}lklr

15.maddesigereğinceu-yqunqorulmijşolup,ayn]-yasanln16.maddesive
plansrz Alanlar i*", vtıi,tln"liğinin 44 ve 45, ınaddelerine göre tescili
ne, qereği için rarar J;;;İ; İr özer idaresine tevdiine Encijmenimi-

zin 18. Io.2022 t.rinri iopiantısrnda oy birJ"iği ile karar verildj_,

F. UÇAN
oĞAN

rete

Ekren AKDoĞANBa ş kan 18/I0/202TopIant
Günü

M . UÇANüye
V.s.BAşERüye Say f
H. BEDİRüye
E. NAzIRüye
F . UÇANuye

Uye

Uye

üye

karar özeti
ifraz i ş leıni .

Ero1
NAzIR

Encümen
Müdürü

4a



GUMÜŞHANE VİLAYETi İL ENCüMEN i

KARAR

i]- öze1 idaresinin, ifraz işlemilln 1alırnıasr 
hakkrndaki teklif

yaz]sIileekleri.".o'oedi}ipgereğigörirŞüldü:
i I ımi z Merkez r ıçusi çu*r, koy Kcıytı. ", ", llilil:Ş]i';:.,İ:rT:,İİİl -

alt öIçek}i (nazlm ve uygulama) '*:' |}:::_:;;;;j*;" (s) o}acak şe-

ilui;t,*,::";::,ı:: ı"i::::i":,};.::, l:Tili:,i"i,..- i iqi]_ i talep dos

," "l.,. 
-,i 

; ı, : 
;:. 

l 
^ 
li i }i' ;:::,l:' :::lH:: "

Encümenimizce yaprüa'^q:i:i_:: ii.,i""l"rrı.rr j.çerisinde yer af an

İlj*], *.r*.z iıçesi Çamlrkoy oov'."n'iii;;*;;;;-;" köy yerıeşik
a]_t ö].çekli (naz]_m ve uygulama) '^?' |l:|l_:;;.(;]-;. iel or...r. ş"-

lİUİ;*,::l:: i::.iİi i":::i:l.:'i!-l?i'l};;;a be1 i rti Ien taşanmazf n

ifraz iş}em}eri i]e,İ,;;;';;;;İm editen e}<İl, "r"p 
dosyasünda belir-

ti}diğj şekilde ",""luİ,*"]o",""nln 
l'SO-,u,;"'. imar Kanununun if-

raz ve Tevhıd eaş]rı<ıı İ;;";;":;-;;"ğ]::: uvgun 9örülmüş o}up, ayn]

yasan,,n 16. maddesi " ;;;;;" eıanlar 'y:.:;::::;*?l1l ii"I",i];"_
maddelerine göre tesCi} ine, gereği ^i:l"_i:l;;t";.ii."ir"r"o, oy birli_
sine tevdi j,ne Encümenimizin 18,10,2022 Lar1

ği ile karar verildi,

H. BEDI R E.NAzIR UÇAN

M. UÇAN

üy.
V.S.BAŞER ü

Ekrem AKDOĞANBa ş kan 18 / I0 /202ToD]- an t
Günü

üye
V.S.BAşERüye Sayr_
H. BED1RUye
E. NAzlRüye
F . UÇANüye

üye
Uye

ifraz

Uye

karar özeti
i ş leıni .

Ero!
NAzIR

Encümen
Müdürü

Ekren AK

te
|]

N\§





GüMüŞHANE VİLAYETİ İL ENCüMENİ

KARAR

i} özel idaresinin, ifraz işleıninin yaprlmasr hakkrndaki tek]if ya

,r",.-İa" ekteri tetkik edilip gereği görüşüldü:

ilimiz Merke, llç""İ*İ,İİyor Xoyll- ",-nrrlar1 
içerisinde yer alan

att ölçekli (naz]-m ve ",,"İ,*lİ-"ar 
planr. bu}unmayan ve köy yerleşik

a}anr içerisinde kalan '1;;-,d" O parsel nolu Eaşınmazrn (A) ve (B) ola-

cak şekilde ifraz Oosyaİ,,,,Ou '"'i"ilen 
ifraz iş]em],eri i}e ilgili ta-

;; ;;; yasınrn görüşülmesi teklifinde bu]unulınuştur,

Encümenimizce yaprlan görüşme sonunda;

İıimiz Merkez ilçesi veniyo} Köyü slnürlarr içerisinde yer alan

aLt ölçekli (nazrm ve'","İ"ınll-"ar pLanr. bulunmayan ve köy yerleşik

a}anı içerisinde kaı-an '1;;-;;" 6 parseı no}u taŞfnmazrn (A)ve(B) o.a-

cak şekilde if razlna ro"İ'İ-İ""İ},:::_::o",k dosyada belirtj,len ta-

ş]_nmazf n ifraz işlemleri ire ilgi}i tanzin edi],en ekli talep dosyasrn-

da belirtildiği şekllde ifraz işlem dosyasınln 3194 sayllr İmar Kanunu

nun İfraz ve Tevhid r"u,.,oi, ].5.ınaddesi ?::.İ;::'r:I::l.i:;İlT:'r:'H'
;;;r-;..;.r. 16, maddesi ve plans],z A}anlar

45. rnaddelerine göre İ""İ'i,", gereği için karar örneğinin t1 özel

tdaresine tevdiine ,";;;;;l;;,İn ra,1o ,2o22 rarlnlı toplantr"sında oy

birlj"ği ile karar verildj ,

M . uÇAN

üye

V.s ŞER H. BEDİR E. NAzlR E, UÇAN

ü

Ekrem AKDoĞANBaşkan 18/70/202Toplant
Günü

M. UÇANüye
V.s.BAŞERüye 38

Say ]
H. BEDi RUye
E.NAzIRüye
F . UÇANüye

üye

üye

üye

karar Özeti

lfraz işlemi.

Erol
NAZIR

Encümen
Müdürü

Genel s ru



GÜMÜŞHANE ViLAYETi İL ENCüMENİ

KARAR

il öze1 idaresinin, j-fraz işleıninin ya1llınasr hakk]-ndaki tek}if ya

,r_"r.-İr"-"nreri tetkik ediLip gereği görüşüldü:

ilimiz Merke, ilç"l-İİ"İvoİ *o"-",nrrları içerisinde yer alan

alt ötçeili (nazlm ve """İ"]İ- 
*ar p}anr_nu},*İyun ve bir klsml köy

verleşik alanr ve ,i"İ""",",,}arr içerisinde kalan 182 ada 8 parse}

nolu taşrnnrazrn (A) , (';'",-';;)-;İ"""; şekille ifraz dosyaslnda belirti

len ifraz işlemleri iı,, iİgİlİ talep dos yaslnrn görüşü],nesi tek}ifin-

de bulunulmuştur,
Enctimenimi zce yap:-lan görüşme "oı,ndl:_
iüimiz Merkez ilçesi veniyol Köyü slnrrfarr iÇerisinde yer alan

a1 t öIçekl i ( naz !m ve'İrr"i".li 
-'.,i 

ı'_?:]_İ:'iH:I"l r;""::' u*;::'""İo'
,., r"ri* .i"", ": ":rl:;,,:,l:;':;:":;";:iiil: ;;;;;,;" yöneIik. hazlrla

::l,,.:i:l?':::}"j:' ;:Ti,:;,:;',";;;;,;; i :l:i_i,l:l];:: i}:";,:: "
Lanzim ediıen eküi tai;;";;.;";;;;" :"}::::'İ:ğ;"l;I:rİ:ril.*İi İİ];:"-

İ::i;;::*,:::',;;il';.ilil,:':;l;:'1,1l'i1",;,; 
1 6, ınaddesi ve plan-

srz A}anlar i,nu, von"lİl;İ;';-;;'ve _45, 
madde]erine 9öre tesci]ine,

oereği için l,u,", o",İgİ"İİ-İ]. O,"', iOaresine tevdiine Enctlınenimi z in

1a.ıo.zozz tarihli ";İ'İ,,;;"]-" 
o"',iqi iıe karar verildi,

tsLDiR E. NAZIR F, UÇAN

sekrete
wru

Ekrem AKDOĞANBaşkan I8/Ia/2022Top}ant
Günü

M . UÇANüye
V.s.BAŞERUye 31say1
H. BEDİRüye
E. NAzIRüye

Uye

üye
üye

Uye

karar özeti

tfraz işleıni,

Erol
NAZIR

EnCümen
Müdürü

Genel





GÜMÜŞHANE V1LAYETi İL ENCüMENİ

KARAR

İL Öze} jdaresinin, ifraz işlemi"': I::i","l 
hakkrndaki teklif ya

,,.,'rrI-"-or;.].":T,^I,!";:;İ,::;::l,';:}:'lİ:;.ıarr j.çerisi,",o:._I".

",""'lil'i,I:;I:',::::;'":":;;;;;;^:l;i^ll"::"::i::T:,il,,i"*i*,,",-Lesik alanlnda ka}an 
']J,U'"O'""" 

parsel no}u '""nrn"",, 
(A) ve (B) ola

cat şel<i}de lt,", ao"y"""]]-O"""i }en, j,fraz lşlemleri ite i}gili ta-

tep dos yasrnln go"ışul*,"i teklifinde bulunulmuştur,

Enciiİnenimi zce yap]}an görüşme sonul9aa 
_

iliniz Merke, ııç"il"piiiir".,r"ş,.Köyü srnrrları iÇerisinde Yer

alan alt ölçekli 
'""""-";;;;;"; 

iınaİ,planr bulunmayan ve köy yer-

}eşi,k al_anrnda ka],an 
'İ'""O"İl 

p","ur nolu tuşın*azrn (A) ve (B) o]-a

cak şekilde it.u,,,," İi.,"i;; ;,",;i":::_::':;lr::":iİi ::l:;';::}"::;-

:İ;ş l İ:.l *i ;,. : :;Ti::',;}:,' }:i:i :::;'": ;;;- ;i,i'- ".,,,,,, 
imar Kanu-

nunun ifraz ve tevnia İa, İ, n 
" 

- 
İ 
' 

, madde s i gereğince uygun görü}müş

:;";; ;;;;,i::ıı:, l: "lİ::::İ.fi ,:n:i.ii;lİi: i:?:|::::il::ii'li'
44 ve 45. madde_Lerrne
öze} idaresine tevdiinl """*"n1ın1"'^ 

İa ,'O"züZ tarihli toplantrsanda

or-Oi.r-:-qi ile karar verildi,

M.UÇAN V.s E.NAzİR F, UÇAN

ü e

il/,'w

Ekren AKDOĞANBaşkan 18 / I0 /202Toplant
Günü

M. UÇANüye
V.s.BAŞERüye 36

say1
H.BEDİRüye
E.NAzlRüye
F . UÇANüye

üye
üye

üye

karar Özeti

tfraz işlerni,

Ero1
NAz IR

Encümen
Müdüri.l



GüMüŞHANE ViLAYETİ İL ENCüMENİ

i1 özel idaresinin, ifraz işleminin yaprLmasr hakkrndaki teklif ya

,r,",--İa.-u*reri tetkik edilip gereği görüşüldü:

ilimiz Merke, ırç."i-p.niır..,a"ş, Köyü slnrrlarr iÇerisinde Yer

alan alt ölçekll 
'n""",',"-"n,lu") 

i*u,.p]-anı bu]-unmayan ve köy yer-

}eşik alanrnda kalan ,'iu-"o,'i3 pu,""1 nolu ta5rnmazrn (A) Ve (B) ola-

cak şekilde ir,u, oo,yİl,_İİu l"lİ"l}en ifraz İşüemüeri ile ilgi]_i ta-

;; ;;; yasrn]n görüşülmesi Lekli_finde bulunulmuştur,

Encümenimizce yapr}an görüşne sonulda,.

iliniz Merke. ırç.-"i'p"nlivantaşı Köyü srn]rları iÇerisinde Yer

alan a].t ölçek}i 
'"",İ'",-",n"İ"uİ 

iınaİ_planr bulunmayan ve köy yer-

Ieşik alanlnda ka}an ila'.o"'i3 Par""l nolu taŞınmazrn (A) Ve (B) o'la

cak şekiıde it,",..,.. vii"ir- 1i,i|1":::_::-:İ,::":iİi ::i:;':::}":i;
;;;*;;;" ifraz iş}em]eri l}e iIgi,],i tanz:,m ı

da belirti]diği şerı,rİe ifraz işlen dosyas:,nrn 3194 sayı}r İmar Kanu-

nunun ifraz ve Tevnlo İa,İ,Oİ, İ',*"ddesi gereöince uygun görü]müş

o1up, aynr yasanın 
',U,-rn"OO""i 

ve plansrz aLanİar imar Yönetmeliğinin

44 ve 45. macldelerin,' ,oİ]*","' rl"", g","ğl için karar örneğinin il

ÖzeL İdaresine tevdiin] ;;";;;i, ie.ı0 .z0)2 tarin]"i toplantrsında

oy birLiği ile karar verj,}di,

KARAR

ER E. NAZlR F.UR
M. UÇAN V

Ekrem AKDOĞANBaşkan I8/).0/2022Top } ant
Günü

M . UÇANüye
V.S.BAŞERUye 35Sayr
H. BED1RUye
E. NAZ 1RUye

üye
üye
üye

üye

karar Özeti

ifraz işleıni.

Ero.l
NAzIR

EnCümen
Müdürü

t

em AKDO



GÜMÜŞHANE VİLAYETİ İL ENCÜMENi

tL öze] idaresinin, ifraz işleminin yaprlmasr hakk:-ndaki teklif ya

zrs1 ife ekleri tetkik edilip gereği görüşüldü:
İ]imiz Merkez İlçesi PehlivantaşJ_ Köyü srn].rlarl içerisinde yer

alan alt ölçek]i (rr",,, ," uygulama) imar planr bulunmayan ve köy yer-

leşj-k alanlnda kalan 107 ada i5 parsel nolu taşlnmazln (A) Ve (B) ola-

cak şekilde ifraz dosyasında bellrtilen ifraz işlemleri ile ilgili ta-

l"p jos yasrnrn görüşütmesi tekli-finde bu]unu]-rnuştur,

Enciimenimi zce yapllan görüşme sonunda;
ı]_iıniz uerkez 1lçesi ıehıivantaşı köyü srnrrlarr içerisinde yer

alan a]t ölçeklj. t.ru,"-," uyguıaınaj imar planr bulunmayan ve köy yer-

leşik a}anında kalan 1O7 ada- İ5 pa,sel no]-u taşlnmazrn (A) ve (B) ola

cak şekitde ifrazrna yönetik hazirüanan teknik dosyada belirtilen ta-

şrnmaZ]-n ifraZ iştemleri ile ilgiJ,i tanzim edilen ek}i talep dosyasln-

da be]irti]dlği şekilde ifraz iş}em dosyasrnfn 3194 sayr]r İmar Kanu-

nunun ifraz ve Tevhid eaşııxIı 15.ınaddes1 gereğince uygun görülmüş

olup, ayn] yasanrn ıo, maodesi ve pJ-anslz Alan],ar İmar Yönetmeliğinin

44ve45.maddelerinegÖİetesCiline,gereğiiçinkararÖrneğinini1
özel idaresine tevdiinİ Enciimenimizin i.8,I0,2022 tarihli toplantrsrnda

KARAR

oy birliği ile karar verildi,

illİ/,t

Ekren AKDOĞANBaşkan |8/I0/202Top l ant
Günü

üye
V.s.BAŞERUye 34

sa y1
H.BEDİRüye

Uye
üye
üye
Uye

Uye

karar Özeti

tfraz işlerni.

Ero_L
NAzIR

Encümen
Müdürü

kr t r

A t§-



İ! ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNANIAR

3

GUNDEMDE BUİUNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZETİ

K.No
Dairest

Tarih j- / No
sr
No

ifraz işleıninin uygun
görüldüğüne.İ lirni z Merkez Pehli-

vantaşf köyü s J"n] rla
rr içerisinde yer
a]-an 107 ada 15 no]u
parselin ifraz işlemi

34öze1
idaresj-

B/I0/2022
11323

1

İ fraz işleıninin uygun
görüldüğüne.İliniz Merkez Peh]1-

Vantaş1 koyü s]n].rla
rr içerisinde yer
a]an 118 ada 4 3 no],u
parselin ifraz iş Lemi

35öze]
idaresi

13/L0/2022
1,,7 325

2

ifraz işleıninin uygun
görüldüğüne.i]imiz Merkez Peh}i-

Vantaşı köyü srnlr]-a
rr i çer j- s inde yer
aLan 118 ada 39 nolu
parselin ifraz İş}emi

36özeL
idaresi

73/I0/2022
I,1 321

ifraz iş}eminin uygun
görüldliğüne.i}imiz Merkez YiniyoJ-

köyü srnrrlarr içeri-
sinde yer atan 183
ada 6 notu parsel in
ifraz iş]emi.

31öze1
idaresi

13/\0/2022
I1 3?8

4

ifraz işleıninin uygun
görüldüğüne.İlimiZ Merkez Yeniyo1

köyü s:.nrrları içeri-
sinde yer atan 182
ada 8 noLu parsel in
i fraz işleni.

385 öze l
idaresi

13/10/2022
17330

i fraz iş}erninin uygun
görü]düğüne -

İlimiz MerkeZ Çam]-r-
köy köyü s ]nl r Lar]-
içerisinde yer a Lan
310 ada 2 nolu parse-
1in ifraz işlemi.

öze }
idaresi

13/I0/2022
11332

ifraz işleminin uygun
görü}düğüne.i 1imi z Kürtün İlçesi

Krzllcadam köyü s ]-nr r
larr içerisinde bulu-
nan 152 ada 15 no]u
parselin ifraz iş],emi

40öze l
İdaresi

1

6

" Adet karar VerilmiŞLrr, :rB/I0/2022

Ekrern

KAi.]

kret

E. u





GüMüŞHANE VİLAYETİ İL ENCüMENİ

KARAR

i1 özeı İdaresince 2886 Sayr]ı Devlet İhale Kanununun 45,maddesi

gereğince Açlk Teklif Usu]u (Acrk Arttrma) suretiyle iha],eye çıkarllan
İ]imiz Merkez Yeşildere Köyünde bu]unan Yeşi}dere Konağlnın kiraya ve-

ri lmes j_ nin bugünkü ihalesinde;
2.520,oo TL muharunen bedelle 5 yll süreyle kiraya verilmek üzere

iha]eye çrka..lan ilimiz Merkez Yeşildere Köyü 101 ada 2'13 ve 274 par-

sellerde bulunan Yeşildere konağr ve ek konağrn ihalesine tek istekli
olarak Ertan YALÇINKAYA -iştirak etmiş o]up, istekli 2,800,00,TI, bedelle

Yeşildere Konağrnl ı<ıralamayr tek]if etmiştir, İstek]-inin vermiş olduğu

2.800,00 TL,lj_k teklif nncüınenimizce de haddi lay]"k görüldüğünden, sÖz

konusu Yeşildere Konağf ve ek konağın 2,8O0,00 T1, bedelle 5 y1l surey-

]e Ertan YALÇINKAYA inaıesine. gereği için karar örneğinin İl Özel İda

resine Levdiine Encünenimizın 25,Io,2022 tarihli top],antlslnda mevcu-

dun oy birlj.ği ile karar verildi,

ŞER DlR E, NAzlR F. UÇAN

Uye

(1zinli)

Ekrem AK N

ü e

l/

bu kararl 28B6 say1l1 Dev],et İhale Kanununun 31, maddesi1i Encümen]_nrn 1ş
qereğince tasdik o 1unur Q| ,,"

Ka u a İ EK
1

Va]i

Ekrem AKDOĞANBaş kan 25/J,0/2022Top]antı
Günü

M . UçANüye
V. s . BAŞERüye 4I

S ay1
H. BEDİ Rüye

Uye
Uye

Uye

Uye

üye

Erol
NAZ 1R

EnCümen
Müdürü

karar özet i
Yeşildere Konağ.]"nrn
kiraya veri]mesi.



İL ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
oTURUMDA BUIUNAN],AR

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN
TUTANAK ÖZETİ

Sr
No

Dairesi
Tarihi / No

Ertan YALçINKAYA adlna
iha]esine.

İlimiz Merkez Yeşi lde
re köyünde bu],yunan
Yeşildere konağrnrn
kiraya veri ]-mesi iha-

A1,öze]
idaresi

13/L0/2022
17331

1

25/Ia/20

DİR F . UÇAN

üy"
(1zinri )ıe ]

N

AKDo

fi:
ye



GüMüŞHANE VİLAYETİ İL ENCüMENİ

Başkan Ekrem AKDOĞAN

Uye
Top]ant1
Günü

I0/II/2022

üye V. S. BAŞER

Uye say1 42

üye E.NAZIR
üye F . UÇAN

üye
üyu

üye

karar Özeti
ltraz I Ş 1em].

Encümen
Müdürü

Ero1
NAZIR

KARAR

İ1 Özel İdaresin_in, ifraz işleminin yaprImasr hakkrndaki teklif ya
zrsr ile ekleri tetkik edilip gereği 9örüşüldü:

İ],i,miz Köse tlçesi Kabaktepe Köyü sınrr]arı içerisinde yelalan alt
öJ_çekli (nazlm ve uygulama) imar planı bulunmayan ve köy yerleşik ala-
nfnda kalan 548 ada 1 parsel no],u taşlnmazln (A) ve (B) o].acak şekildede ifrazrna yönelik İ]- Encüneni tarafından 23.08.2022 tarih ve 21 sayı
lr kararl aJ-rnmlş, ancak kadastroda tesCit iş]emi görnediği anlaşrlan
Ve parse1 malikinj.n ilgi dilekçesinde söz konusu parselin (A) , (B) ve
(C) o1acak şekilde ifraz edi]-mesine yönetik hazlr]-anan talep d,osyas1-
nln göIüşü]-me s i- teklifinde bulunulmuştur.

Encümenimizce yapllan görüşme sonunda;
İlimiz Köse İlçesi Kabaktepe Köyü srnrr]-arr içerisinde yera}an a]t

ölçekli (nazfm ve uygulama) imar planr bulunmayan ve köy yerleşik a]a-
nlnda ka.],an 548 ada 1 parse1 no]-u taşlnmazrn (A) ve (B) o]acak şekildede ifraz]na yonelik i1 Encümeni taraf],ndan allnan 23.08,2022 tarih ve
27 sayrlr kararrn ipta]-ine ve kadastroda tesci] işlemi görmediği anla-
şllan söz konusu paIse]in (A) , (B) ve (C) o1acak şekilde yeniden ifraz:.
na yöne],ik hazrr]-anan teknik dosyada belirti]en caşrnmaz]-n ifraz işlem
]eri ile ilgi.li tanzim edi]en ek],i ta].ep dosyasrnda be]irtildiği şekiJ.de ifraz iş]em dosyasınrn 3194 sayrlı İmar Kanununun İfraz ve Tevhid
Baş]lkl] 15.maddesj_ gereğince uygun görü]müş olup,aynr yasanln 16. mad
desi ve plansrz Alanlar İmar YöneLmeliğinjn 44 ve 45. madde]erine göre
tescili ne, gereği için karar örneğinin İ1 Öze] idaresine tevdiine
Encümenimizin 10.11.2022 tarihli topiantrslnda oy birriği ile karar
veri]di.

ll{l,uW
üy"

iR AZlR E. UÇa.N

üyBAŞ



GÜMÜŞHANE VİLAYETİ İL ENCÜMEN f
Baş kan Ekrem AKDOĞAN

Uye M . UÇAN
Top]ant
Günü

I0/17/202

üye V. S . BAŞER

üyu H. BEDİ R say.r 43

üye
üye F . UÇAN

üye
üye

üye

karar Özeti
İfraz işlemi.

Encümen
Müdürü

Ero]
NAzIR

ı1 Öze1 İdaresinin, ifraz işleminin yapllmasr hakkındaki teklif yaz]sr ile ekleri tetkik edilip gereğİ görüşü].dü:
İlimj.z Kurtun ilçesi Danlt Köyü "İ.,r.İ"., içerisinde yer alan altölçekli (nazlm ve uygulama) imar pJ,anr bu}unmayan ve bir k:.smı köyyeİ]eşik alanr ve civarı srnrrr içerisinde ka]an 1O2 ada 10 parsel no

]-u taşrnmaz]"n (A) , (B) ve (c) o]-acak şekilde ifraz dosyasrnda belirti-
]-en ifraz işlemleri ile ilqi]i ta].ep doSyasfnrn görüşüfrnes1 teklifinde
bu]unu.]-muş tur .

Encümenj-mizce yapr]_an görüşme sonunda;
İlimiz Kürtün tlçesi Dan],] Köyü srnırfarı içerisinde yer alan aftölçekli (naz]m ve uygulama) imar p]anı bulunmayan ve bir k:.smı köyyer],eşik alanr ve civarr sınrrr içerisl-nde kalan 102 ada 1O p.r""]- .ro]u taşlnmazln (A) , (B) Ve (C) olacak şekil de ifrazrna yönelik hazrrla-nan ekli ta]ep dosyasrnda belirtildiği şekilde !fraz işlem dosyasrnrn

3194 say:'11 İmar Kanununun İfraz ve Tevhid Başlrklı 15.maddesi gereğince uygun görülnüş o]upı ayn, yasanın 16. naddesi ve plans;-z alanıar
İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45. maddelerine göre tesci],ine, gereği içinkarar örneğinin İ1 öze], İdaresj-ne tevdiine Encümenimizin ].0.11,.2022tarih]1 toplantrs.:-nda oy birliği i]e karar veri],di.

KARAR

ER

ye
l1,l,,/,Wl
|/Vüye 

l

s i. E. NAZIR
üy

enef s

Ekrem

kret er

,::14



GÜMÜŞHANE VİLAYETİ İ], ENCÜMENİ

Baş kan Ekrem AKDoĞAN

üy"
Top]ant
Günü

I0/II/2022

Uye V. s . BAŞER
üyu say1 |:1

üy.
Uye F . UÇAN

üye

üye

karar özeti
1İraz Işleml .

EnCümen
Müdürü

Erö 1

NAZIR

KARAR

i1 öze1 İdaresinin, ifraz işleminin yaprlması hakklndaki teklif yazısr i]e ekleri tetkik ediIip gereqi goruşuıou:
. İlimiz Kürt.ün İ]çesi Taş.]-1"u «.iyu-".nrrıarr içerisinde yer alanalt, ölçek]i (nazrrn ve uygu]ama) imar planr bulunmayan ve nir klsm]. köyyer.Leşik a.]-anı ve c.ivarı srnırr içerisinde kafan 175 ada 3 parse] no]utaşınmazfn (3/A), (3/B),13/C) ve iı,zp) o].acar şekilde ifraz dosyasındabe],irtilen ifraz işlemleri i]-e itgili tar.p oosyaslnan görüşülrnesi tek]if inde bulunu]muştur.

Encümenimizce yaprlan görüşme sonunda;
. İ_limiz Kürtün İlçesj- Taşlrca Koyu 

"..,.,-.ı".r' içerisinde yer alanalt ö]çek].i (nazrm ve uygu].ama) iınaİ p]anr bu.lunmayan ve biİ kısmı köyyerleşik a]-an] ve civarı srnrrı içerisinde ka.]-an 175 ada 3 parsel nolutaşınmaz-rn (3/A),13/B), (3/c) ve (j/o) otacaı< şekj.1 de ifrazrna yönelikhazlIfanan ekli talep dosyasfnda nerirtilOİqi şekilde j.fraz işteın dos-yaslnln 3194 say].]"1 İmar Kanununun İfraz ve Tevhid Başlıklr 15.maddesigereğj,nce uygun görü]müş olup, ayn] yasan]n 16. maddesi ve planslz Alan]ar İınar Yönetmeliğj-nin 44 ve 45. madOelerine göre tesci]-ine, gereğiiçj,n karar örneğj-nin i1 Oze] tO.."rln"-t."Ojr"" Encümenimizin70.II .2022 tarihlj- toplant.rsanda oy birligİ j.]e karar veri].di.

üil,lfl qd&.
üy. Uy.en

üyu



GüMUŞHANE VİLAYETİ İL ENCüMENİ
Ba ş kan Ekren AKDOĞAN

üye M . UÇAN
Top]ant
Günü

I0/7I/0222

Uye V. s . BAŞER
üye H. BED]F, sa y.r 45

Uye E.NAZIR
F. UÇAN

üye
Uye

üy.

karar özeti
1İraz rşl-emi.

E ncümen
Müdü_rü

Ero1
NAZIR

İ1 Öze.]. İdaresinin, ifraz işleminin yaprlmasr hakkrndaki tek],if yazrsr i]e ekleri tetkik edilip gereqi görüşürau:
_ İ]imiz Kürtün ilçesi Krrgerış «oyu sınrrJ,an içerisinde yer al-analt ölçekli (nazfm ve uygulama) imar planr bulunmayan ve bir k:-smr köyyerleşik al-ani Ve civarı srnrrl içerj_sinde ka]an 121 ada 3 paIsef nolutaşanmazIn (1,/A) ve (1/B) o.1acak şekilde ifraz dosyasl.nda be]irti]enifraz işleın,Leri ile i]gili- ta].ep ao"yu".n.,-, görüşülmesi teklifinde bu-1unulmuştur.

Enclimenini zce yap:-lan göruşne sonunda;
. İ_limiz Kürtün İlçesj, Krrgeiiş xoyu 

"rnr.r...r içerisinde yer alanalt ö]-çekli (nazrm ve uygulama) imar planr bulunmayan ve bir k],snl köyyerleşik alanı ve civaır sınrrı içerisinde ka]an 121 ada 3 parse] no]utaşlnmazan (1/A) ve (1/B) o1acak Ieki1 de ifrazı.na yöne]-ik haz:.r].ananek]i ta]ep do,yasında be.],irti],diği şekilde ifraz işlem dosyasln]n 3194sayrlı İmar Kanununun İfraz ve tevlıİO aaşlrlırr 15.rnaddesi gereğince uygun görü]müş olup, aynı yasan]n 16. maddesi ve p.Lanslz Alan]aI İmar Yö
:::::l:?:.il ::_Y"_1r. madde],erine göre tesciline, gereği için :..r..9rııçgrIlIr] 1ü OZeI fdaresine tevdiine Encümenimizin ro.1i.2oi2 La;i,,-li,toplantlstnda oy birliği i]e karar verildi.

KARAR

E DlR E. NAZIRruw ,",.s
F. U

üy" üy" üye

üy"



GÜMUŞHANE VİLAYETİ İL ENCÜMENİ

Başkan Ekrem AKDOĞAN

üy.
Top.l ant
Günü

70/7I/2022

Uye V. s. BAŞ ER

üye sa y1 46

Uye E.NAzIR
üye F. UÇAN

Uye

Uye

Uye

karar özeti
Tevhid ve ifraz
işleni.

Encüne n
Müdürü

Ero],
NAZIR

KARAR

İl Öze]- İdaresinin, tevhid ve ifraz işleminin yapllmasr hakklndakiteklif yazrsr i]e ekleri tetkik edilip gereği görüşüldü:İlimiz Merkez Günqören koyü sınrrİaİr içerisinde yer alan, alt ö1-çekli (nazım ve uyqulama) imar planı bufunmayan ve ayn.]- zamanda da köyyerleşik aJ-an.r ve civarı srnırı d:,şında kafan ve ekli krekide gösteIifdiği şekli-yle önce 154 ada 10 ve 1İ parsef numalal.l taşrnmazlarln tev-hid edi]mesi sonucunda (T) parse]in ;]uşturulınasr, (T) numaralr yeniparselin ise (T/A) ve (T/B) parsellerinin o luş turulm." r.,u yo.,u:.iİ. n.-zrrlanan ta]ep dosyaslnln görüşülmesi tek]ifinde bu]unulmuştur.Encümeni_mi Z ce yapflan görüşme sonunda;İlimiz Merkez Güngören köyü sınırJ_ar1 içerisinde yer alan, a],t ö]--çek]i (nazrm ve uygulama) imar pfanf bufunmayan Ve aynl zaınanda da köyyerLeşik a]anr ve civarr srnrrf dtşrnda kalan Ve ekli krekide gösterildiği şekliyle önce 154 ada 1o ve 11 p"r".ı numara].]_ taşlnmazlarln tev-hid edilmesi sonucunda (T) parselin lluşturulması, (T) numarafr yeniparselin ise (T/A) ve (T/B) parsel]-erinin oluşturulmaslna yönelik ha-zır.lanan ekf .i talep dosyasrnda belirtildiği şekj,lde ifraz işleın dosya-slnln 3194 sayrl,:, İmar Kanununun ifraz Ve Tevhid Başlrklr 15.maddesj-gereğince uygun goru]müş olup, aynl yasanfn 16.maddes.i Ve pfansız Afan]-ar İmar Yönetme]iğinin 44 ve 45. maade]-erine göre tesci]ine, gereğiiç.in karar örneğinin i1 Oze] İdaresine t"rrJi l,.r" Encümen.imizinI0.IL.2022 taIihli top]ant.rslnda oy bir]igİ i].e karar veri]di.

ü/4.,1{4 ., u 
"^

l/,t,
ŞER

L]y
BAŞ

Ekr AK :il^





GüMüŞHANE Vİ ],AYETİ İL ENCüMENİ
Baş kan Ekrem AKDOĞAN

üy. M . UÇAN
Top]ant
Günü

10/II/202

Uye

üye say1 41

Uye
lJve F . UÇAN

üye
üye

üye

karar Özeti
izins.:_z yapı laşma .

EnCümen
Müdürü

Ero],
NAzİR

KARAR

Ekr

i1 öze1 İdaresinin, izinsiz yap:"]an yap]-1aşmaya verilecek paraCezas.rnfn belirlenmesi hakkrndaki tektif yazıs.r tetkik edilip gereğigö-rüşü.ldü:
ilimiz Merkez Durnan-lr Köyü slnlr]arr lçerisinde yeİ a_lan 1O2 ada ].parsel numara],r taşlnmaz üzerinde Berraksu Elektrik üretiın A.Ş tarafrndan_ yap-].]an izinsiz yapr]aşmaya verilecek para cezaslnın be]-irj-enmesitekli f inde bulunulmuştur.
Encüınenimizce yaprlan görüşme sonunda;İüimiz Merkez Dumanll Köyü s]nlrfarr İçerlsinde yer al_an 102 ada 1parseJ, numara],1 taşlnmaz üZeİ.inde Berİaksu E.ektrik Üİetim A.ş taraflndan izinsiz yapı]an yaprlaşma için, 3194 sayrıı İmar Kanununun 32. ve42.maddesi gereğince, Berraksu Elektlik Ü..İl. A.Ş tarafrndan yaprfan1zinsiz yaprlaşmaya yönelik haZlr],anan Ceza tespit tutanağlnda belirle

::" 194.647,64 TL para cezaslnJ_n uygu_Lanması"na, gereği için karaı örneğinin it Öze,L İdaresine tevdiine Encümenimizin 70,II .2o2i tarihli top-.lantf s.rnda oy bir_Liği i]e karar veri]di.

{t/1,4 dhŞER
üy" J

s

BA

e-L



tI, ENCÜMENİ GÜNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNANLAR

GÜNDEMDE BUIUNAN EVRAKIN

No
Dairesi

Tar j,h-i / No oz ET

TUTANAK ÖZETİ

1 Oze1
idaresi

21 / ),0 / 2a22
I,7 8I4

42 I1imi z Köse İtçesi
Kabaktepe köyü s 1nlr-
1arr içerisinde bu] u-
nan 548 ada 1 nofu
parselin ifraz işlemi

İfraz işleminin uygun
görüldüğüne.

2 vze I
İdaresi

21 /I0/2022
17815

43 _Lllmlz Kurtun 1Içesf
Dam]1 Köyü stnlrlarr
içerisinde bu],unan
102 ada 10 no]u parse
lin ifraz işlemj,.

İ fraz işleminin uygun
görü].düğüne.

Oze l
1daresa

21 / I0 / 2022
17816

44 1 _L.Lm]. z Kurtun l1çes1
Taşl]Ca köyü s ]nır la -
rr içerisinde bu l unan
175 ada 3 nolu parse-
1in ifraz j-şlemi.

İfraz işleminin uygun
görüJ"düğüne.

öze 1

idaresi
27/I0/2022

17817

45 i]"imiz Kürtün i}çesi
Krrgeriş Köyü s 1na rla
rr içerisinde bulunan
121 ada 3 nolu parse-
lin ifraz iş]emi.

ifraz işleminin uygun
görüldüğüne.

öze ]
idaresi

21 / Ia / 2022
17813

46 İ 1imi z MerkeZ Güngö-
ren Köyü s rnr rlarr
içerisinde bu]-unan
154 ada 10 ve 11 no]-u
parSe]-lerin tevhid ve
i fraz i şlemi .

ifraz işlemi-
görüldüğüne.

Tevhid ve
n j,n uygun

6 Oze]
idaresi

03/LI/2022
18082

41 I]imiz Merkez Dumanl]
Köyü Sl'n].rlar1 içeri-
sinde Be-rraksu A. Ş
tara f _rndan yaprfan
i zins j, z yapr J.aşmanrn
görüşülmesi.

para cezas rnfn
mas ]_ na .

uygulan-

6 Adet karar Ver i lrni

#}#-

Ia/11/2a2

R uÇAN
üyu

ret er
$|üg 0



GÜMÜŞHANE VİLAYETİ İL ENCÜMENİ

Ba ş kan Ekrenı AKDOĞAN Top]antr
Günü

13/12/2022
Uye M . UÇAN

üye V.s.BAŞER
Sayr 4B

H. BEDIRUye

Uye E.NAZ]R
F. UÇANUye

Uye

üye

üy.

karar özeti
ödenek aktarmas1.

Encümen
Müdürü

Ero]
NAZIR

KARAR

tl Özet İdareslnin, ödenek aktarmas-1 yaprfmaS] hakkrndakj, teklif
yazrsr ile eki tetkik edilip gereği görüşüLdü:

İlimiz Merkez Kocadal Köyü cami onaIlm] Projesi bütçe tertibine
ödenek aktarf .]-masrna ihtiyaç duyulmuş olup. ihtiyaç duyulan ödeneğin
Merkez İmera Manastfrl Çatr onarrml bütçe teltibinden artan 32.'719,0I
T],'nin. Kocadal Köyü cani onarlml. bütçe tertibine aktarrlrnasü tekli-
finde bulunulmuŞtur.

EncumenimiZCe yap:_ 1an görüşme sonunda;
İlirniz Merkez Kocadal Köyü Cami onarlm]- Projes.i bütçe tertibine

ödenek aktarı]-mas,:-na ihtiyaç duyulnıuş o1up, ihtiyaç duyulan ödeneğin
Merkez İmera Manastarı çat] onar]ml bütÇe tertibinden artan 3?,119,0I
TL'nin, Kocada] Köyü cami onarümf bütçe tertibine aktarlJ-masına. gereği
i_çin karar örneğinin İl öze] İdaresine tevdiine Encümenimizin
73.12.2a22 tarih]i toplant15-rnda oy birliği ile karar verildi,

M . UÇAN

Uye

sER F. E.NAZIR FL

e 1 se ele,: ill t/ük(



GüMüŞHANE V İ I,AYET İ İL ENCÜMENİ

Baş kan Ekrem AKDOĞAN Top.]_ant1
Günü

L3/12/2022 karar Özeti
i fraz iş 1erni .üye M . UÇAN

Uye V. S. BAŞER
sayrüye H.BEDİR

üye
üye

En Cüme n
Müdürü

Ero ]
NAZIR

üye
üy.
üy.

İl Öze] İdaresinin, ifraz işleminin yaprlmasr hakkrndaki tek],if ya
zfs1 ife ekleri tetkik edilip gereği görüşü]dü:

İlimiz Şiran İlçesi Alıç Köyü srnfrfarr içerisinde yer atan alt
ölçekli (nazrm ve uygulama) inıar planr bulunmayan ve köy yerleşik ala-
n]nda ka]an I02 ada 20 parse]_ no].u taşrnmaztn (A) , (B) , (c) , (D) Ve (E)
o1acak şekilde ifraz dosyasında belirtilen ifraz iştemleri ile ilgili
ta]ep dosyasr.nrn görüşülmesi teklifinde bulunu]muştuI.

Encümenimizce yapr J, an görüşme sonunda;
İlimiz Şiran İlçesi Allç Köyü sfnrrfar1 içerisj,nde yer alan a],t

ölçekli (nazı.m ve uygu.Lama) imar planı bulunmayan ve köy yerleşik ala-
nrnda kalan 102 ada 20 parse] no]-u taşfnmazln (A) . (B) , (c), (D) ve (E)
oIacak şekilde ifraz:"na yönel.ik hazrrl,anan ek]_i talep dosyasJ.nda be]-ir
tirdiği şekilde ifraz işlern dosyasınrn 3194 sayl'11 tmar Kanununun İf-
raz ve Tevhid Başlrkl:" 15.rnaddesi gereğin Ce uygun görü]müş olup, aynr
yasanrn 16. maddesi ve plansrz Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45.
maddeLerine göre tesciline, gereğj_ için karar örneğinin İ] Özel tdare-
sine tevdiine Enciimenimizin 13.12.2022 tarihli top].antrslnda oy birli-
ği ile karar verildi.
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GÜMÜŞHANE VİLAYETİ İL ENCÜMENİ

Baş kan Ekrem AKDoĞAN

M . UçAN
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13/12/2022
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üy.

karar özet i
ifraz işlemi.

Encüme n
Müdürı.i

Ero ].

NAZIR

KARAR

i1 öze1 tdaresinin, ifraz iş.leminin yapılmasr hakkrndaki teklif ya
zlsr ife ekleri tetkik edilip gereği görüşüldü:

İlim}z Merkez Akçöhisar Köyü sınlrlarr içerisinde yer alan alt öl-
çekli (nazrm ve uygulama) inıar planr bufunmayan ve köy yerleşik afanrn
da kalan 112 ada 31 parse]. nolu taşrnmazj.n (A)ve (B) olacak şekiJ-de if
raz dosyasanda be],irtilen ifraz işlemleri iIe iLqili ta]ep dosyasrn]n
görüşülmesi teklifinde bulunu]"muştur.

Encürnenimizce yap:-J-an göruşme sonunda;
İ]j,miz Merkez Akçöhisar Köyü sInfr]"arı içerisinde yer a]"an alt ö1-

Çek]i (nazlm ve uygulaına) imar planı bulunmayan ve köy yerleşik afanrn
da kalan 112 ada 31 parsel no]-u taşlnmazın (A)ve (B) olacak şekilde if
raz.rna yöne]-ik hazrrlanan ek]i ta]-ep dosyasrnda beIirtildiği şekilde
ifraz işlem dosyasfntn 3194 sayr1] İmar Kanununun İfraz Ve Tevhid Baş-
1rklr 15.maddesi gereğince uygun görü]müş oLup, ayn]" yaSan]-n 16. ınadde
si ve pJ,ansrz Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45. maddelerine göre
tesci]ine, gereği için karar örneğinin i1 özel İdaresine tevdiine Encü
menimj.zin 13.12.2022 tarihti toplantrsrnda oy birliği ile karar veri]--
dj".
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GüMüŞHANE ViLAYETi iL ENCüMEN İ

Baş kan Ekrern AKDoĞAN

Uye M . UÇAN
Top]ant1
Günü

13/12/2022

Uye V. S . BAŞER

Uye sayl 51

üyu
üye F . UÇAN

Uye

Uye

Uye

karar Özeti
İfraz işlemi.

Encümen
Müdürü

Ero]_
NAzIR

KARAR

i1 öze] İdaresinin, ifraz işleminin yaprlması hakk:'ndaki teklif ya
zlsr ile eklerj- tetkik edilip geİeği görüşüldü:

İlimiz Ke],kit İlçesl_ Babakonağr Köyü san]rlarr içerisinde yer alan
a],t ölçekli (naz:.m ve uygu]-ama) .j-mar planr bulunmayan ve köy yerleşik
af an:-nda kalan 295 ada 3 parsel nolu taş]nmazln (A)Ve (B) o]acak şekilde ifraz dosyas]-nda belirtilen ifraz işleınleri i],e i].gili talep dosya-
sl'n]-n görüşülnesi teklifinde bu]unulmuştur.

Encümenimizce yapllan görüşme sonunda;
iLimlz Kelkit İlçesi Babakonağı Köyü sın.r,r]arr içerisinde yer alan

alt ö]çek],i (nazl.m Ve uygu]ama) imar planr bulunmayan Ve köy yerteşik
a.Lanında ka]an 295 ada 3 parsel nolu taşrnmazln (A)ve (B) olacak şekilde ifrazrna yöne]ik hazlrfanan ek.]-i ta.]-ep dosyasında belirtildiği şe-kifde ifraz j,şlem dosyasrnın 3194 sayrlr İmar Kanununun tfraz ve Tev-
hid Başlrkt.:, 15.maddesj_ gereğince uygun görü}müş o1up, aynr yasanrn
16. maddesi ve plansız Alan].ar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45. maddeleri
ne göre tescilj,ne, gereği için karar örneğinin İ1 özel İdaresine tevdiine Encümenimizin 13.12.2a22 tarih]-i topfantıslnda oy birliği ile ka-
rar veri 1di .
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İL ENCÜMENI GÜNDEM VE TUTANAĞI
OTURUMDA BULUNANLAR

3

GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKI N

sr
No

Dairesi
Tarihi / No K.No

TUTANAK ÖZET i

1 öze 1

İdaresi
30/IL/2022

18856

48 İ]-imiz Merkez Kocadal
Köyü cami onarıml
içi,n 32 .1\9,0I TL öde
nek aktarllmas]_.

ödenek a ktarmas fnın
yapl].masrna.

2 öze1
İdaresi

La/ rz / zv zz
19158

49 i}irniz Şiran İlçesi
A].aç Köyü S 1nl rlar1
içerisinde bu]-unan
102 ada 20 nolu parse
]in ifraz iş]-emi.

i fraz işleminin uygun
görü]düğüne.

UZe1
İdares i

12/12/2022
19157

50 İlimiZ Merkez Akhisar
Köyü s ını rl a r.:. içeri-
sinde bu.]-unan 112 ada
31 no],u parselin if-
raz i ş]emi.

i fraz işlerninin uygun
görüldüğüne.

öze 1

idaresi
12/12/2022

19].56

51 İlimiz Kelkit İlçesi
Babakonağ:- köyü Sln].r
1arı içerisinde bu] u-
nan 295 ada 3 no]u
parselin ifraz iş lemi

İfraz işLeminin uygun
görüldüğüne.

13 / 12 / 2a22

M . UÇAN F. UÇAĞAN

|/ü
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