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3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi, 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 5403 

Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine istinaden; İlimiz, Merkez İlçesi, Koruköy köyü, 139 ada 2 

parsel numaralı, 634,56 m² yüzölçümlü, ‘’Bahçeli Kerpiç Ev’’ vasıflı ve 139 ada 3 parsel numaralı, 417,11 m² yüzölçümlü, 

‘’Cami ve Lojman ve Arsası’’ vasıflı “Koruköy Köy Tüzel Kişiliği” adına kayıtlı taşınmazların değişiklik tasarımında olduğu 

gibi  (a) olacak şekilde tevhit edilmesine "oybirliğiyle" karar verildi. 

07/01/2019 2 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi, 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 5403 

Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine istinaden, İlimiz, Lüleburgaz ilçesi, Çiftlikköy köyü, 2.710 

parsel numaralı, 728,39 m² yüzölçümlü ve 2.711 parsel numaralı, 728,11 m² yüzölçümlü, “Mümün ÇORALI” adına kayıtlı, 

“Arsa” vasıflı taşınmazların değişiklik tasarımında olduğu gibi (A) olacak şekilde tevhit edilmesine "oybirliğiyle" karar verildi 

07/01/2019 3 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi, 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 5403 

Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Çiftlikköy köyü, 2.712 

parsel numaralı, 728,26 m² yüzölçümlü ve 2.713 parsel numaralı, 728,46 m² yüzölçümlü, “Kemal CESUR” adına kayıtlı, 

“Arsa” vasıflı taşınmazların değişiklik tasarımında olduğu gibi (A) olacak şekilde tevhit edilmesine "oybirliğiyle" karar 

verildi. 

07/01/2019 4 

İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir 

Yönetmelik" hükümleri gereğince, 2018 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin 44-39-01-00/01-6-00/5-8/05-3-1-06 Köylere Yardım 

Tertibinden karşılanacak 15.000,00 (OnBeşBin)-TL. ödeneğin, İlimiz, Vize İlçesi, Düzova Köyü, Umumi WC yapımı işinde 

kullanılmak üzere, Düzova Köyü, Muhtarlık hesaplarına gönderilmesine “oybirliğiyle” karar verildi. “ 

 

07/01/2019 5 

İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir 

Yönetmelik" hükümleri gereğince, 2018 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin 44-39-01-00/01-6-00/5-8/05-3-1-06 Köylere Yardım 

Tertibinden karşılanacak 19.0000,00 (Ondokuzbin)-TL. ödeneğin, İlimiz, Vize İlçesi, Balkaya Köyü, sosyal tesisine çatı 

yaptırılması işinde kullanılmak üzere, Balkaya Köyü, Muhtarlık hesaplarına gönderilmesine “oybirliğiyle” karar verildi. 

 

 



KARAR TARİHİ SAYISI ÖZÜ 

14/01/2019 6 

İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir 

Yönetmelik" hükümleri gereğince, 2019 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin 44-39-01-00/01-6-00/5-8/05-3-1-06 Köylere Yardım 

Tertibinden karşılanacak 6.000,00 (AltıBin)-TL. ödeneğin, İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Yenibedir Köyü, İçme suyu sondaj 

kuyusuna ait trafonun çalındığı ve yenisinin alınması için, Yenibedir Köyü, Muhtarlık hesaplarına gönderilmesine 

“oybirliğiyle” karar verildi. 

14/01/2019 7 

“İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir 

Yönetmelik" hükümleri gereğince, 2019 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin 44-39-01-00/01-6-00/5-8/05-3-1-06 Köylere Yardım 

Tertibinden karşılanacak 4.500,00 (Dörtbinbeşyüz)-TL. ödeneğin, İlimiz, Lüleburgaz İlçesi, Celaliye Köyü, İçme Suyu dalgıç 

pompasının yenilenmesi işinde kullanılmak üzere, Celaliye Köyü, Muhtarlık hesaplarına gönderilmesine “oybirliğiyle” karar 

verildi. 

14/01/2019 8 

3194 sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz, Merkez İlçesi, Ahmetçe köyü, 117 ada 9 

parsel numaralı 3.432,00 m² yüzölçümlü, Sabiha OKYAY adına kayıtlı, ‘Tarla’’ vasıflı taşınmazın, değişiklik dosyasında 

olduğu gibi (a), (b), (c), (d) ve (e) ile ifade edilen kısımlarının vasfı ‘’Arsa’’ olacak şekilde 5 (beş) kısma ifraz edilmesine, 

oluşan parsellerin cins değişikliği işleminin yapılmasına "oybirliğiyle" karar verildi. 

14/01/2019 9 

3194 sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz, Lüleburgaz İlçesi, Seyitler köyü, 757 parsel 

numaralı 3.508,00 m² yüzölçümlü, Salih GELEN ve hissedarları adına kayıtlı, ‘‘Avlulu Kerpiç Ev ve Arpalık’’ vasıflı 

taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu (a) ve (b) ile ifade edilen kısımlarının vasfı ‘’Kerpiç Ev ve Arsası’’, (c) ve (d) ile 

ifade edilen kısımlarının vasfı ‘’Arsa’’ olacak şekilde 4 (dört) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin cins değişikliği 

işleminin yapılmasına "oybirliğiyle" karar verildi. 

14/01/2019 10 

3194 sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz, Pehlivanköy İlçesi, Akarca köyü, 63 parsel 

numaralı 1.100,00 m² yüzölçümlü, Samed BAŞ adına kayıtlı, ‘‘Tarla’’ vasıflı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) 

ve (b) ile ifade edilen kısmının vasfı ise ‘’Arsa’’ olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin cins değişikliği 

işleminin yapılmasına "oybirliğiyle" karar verildi. 

 



KARAR TARİHİ SAYISI ÖZÜ 

14/01/2019 11 

3194 sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Merkez İlçesi, Kocahıdır Köyü, 91 parsel 

numaralı, 5.600,00 m² yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı, Sezai ASKER adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi 

(a), (b), (c), (d) ve (e) olacak şekilde 5 (beş) kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliği işleminin yapılmasına "oybirliğiyle" 

karar verildi. 

14/01/2019 12 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Merkez İlçesi, Kayalı köyü, 2289 parsel 

numaralı, 1030,00 m² yüzölçümlü, “Arsa” vasıflı, Ayhan GİRGİN adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi 

(a) ve (b) olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine "oybirliğiyle" karar verildi. 

14/01/2019 13 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi, Yenimahalle köyü, 118 ada 

5 parsel numaralı, 17.854,67 m² yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı, Mehmet YILDIZ ve hissedarları adına kayıtlı taşınmazın 

değişiklik dosyasında olduğu gibi (a), (b), (c), (d) ve (e) olacak şekilde 5 (beş) kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliği 

işleminin yapılmasına "oybirliğiyle" karar verildi. 

14/01/2019 14 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları 

maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Müsellim köyü, 212 parsel numaralı, 13.300,00 m² yüzölçümlü, 

“Tarla” vasıflı, Şerafettin TOKATLI adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) parseli köy yerleşik alanı 

içinde kaldığından cinsinin “Arsa”, (b) parseli köy yerleşik alanı dışında kaldığından “Tarla” vasfı korunarak ifraz edilmesine 

ve cins değişikliği işleminin yapılmasına "oybirliğiyle" karar verildi. 

14/01/2019 15 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Demirköy İlçesi, Avcılar Köyü, 115 ada 2 

parsel numaralı, 1840,55 m² yüzölçümlü, “Arsa” vasıflı, Burhan MUTLU ve hissedarı adına kayıtlı taşınmazın dosyasında 

değişiklik dosyasında olduğu gibi (A) ve (B) olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine "oybirliğiyle" karar verildi. 



KARAR TARİHİ SAYISI ÖZÜ 

14/01/2019 16 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Merkez İlçesi, Kadıköy Köyü, 147 ada 4 

parsel numaralı, 4092,10 m² yüzölçümlü, “Arsa” vasıflı, Tolga ARA adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu 

gibi (a), (b) ve (c) olacak şekilde 3 (üç) kısma ifraz edilmesine "oybirliğiyle" karar verildi. 

14/01/2019 17 

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 747. maddesine istinaden; değişiklik dosyasında olduğu gibi, İlimiz Lüleburgaz İlçesi, 

Karaağaç köyü 4828 parsel aleyhine, 1886 parsel lehine, 4828 ve 1886 parseller aleyhine 1889 parsel lehine, 4828, 1886 ve 

1889 parseller aleyhine 1890 parsel lehine olacak şekilde geçit hakkı tesis edilmesine “oybirliğiyle” karar verildi.  

14/01/2019 18 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Pınarhisar İlçesi, Osmancık köyü, 421 parsel 

numaralı, 2150,00 m² yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı, Sinem KULAK adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi 

(a), (b), (c) ve (d) olacak şekilde ifraz edilmesine ve söz konusu parseller köy yerleşik alanı içinde kaldığından cinsinin “Arsa”, 

(e) parseli köy yerleşik alanı dışında kaldığından “Tarla” vasfı korunarak ifraz edilmesine ve cins değişikliğinin yapılmasına 

"oybirliğiyle" karar verildi. 

 

14/01/2019 19 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Pınarhisar İlçesi, Cevizköy köyü, 142 parsel 

numaralı, 1.546,00 m² yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı, Sevinç TAŞKIRAN adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu 

gibi 142 parsel numaralı taşınmazın (a) ve (b) ile ifade edilen kısımlarının vasfı ‘’Arsa’’ olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz 

edilmesine, oluşan parsellerin cins değişikliği işleminin yapılmasına "oybirliğiyle" karar verildi. 

14/01/2019 20 

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 747. maddesine istinaden; değişiklik dosyasında olduğu gibi, İlimiz Merkez İlçesi, 

Geçitağzı köyü değişiklik dosyasında belirtildiği gibi145 ada 33 parsel lehine 145 ada 31 parsel aleyhine (A) alanı, 145 ada 33 

parsel lehine, 145 ada 25 parsel aleyhine (B) alanı, 145 ada 25 parsel lehine 145 ada 31 parsel aleyhine (A) alanı olacak şekilde 

geçit hakkı tesis edilmesine “oybirliğiyle” karar verildi.  

 



KARAR TARİHİ SAYISI ÖZÜ 

14/01/2019 21 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi, Ertuğrul köyü, 101 ada 458 

parsel numaralı, 2.135,23 m² yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı, Nermin AKALOĞLU adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında 

olduğu gibi (a), (b), (c) ve (d) ile ifade edilen kısımlarının vasfı ‘’Arsa’’ olacak şekilde 4 (dört) kısma ifraz edilmesine, oluşan 

parsellerin cins değişikliği işleminin yapılmasına "oybirliğiyle" karar verildi. 

14/01/2019 22 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Demirköy İlçesi, Avcılar köyü, 101 ada 8 

parsel numaralı, 6.288,81 m² yüzölçümlü, “Arsa” vasıflı, Süleyman HAKYEMEZ adına kayıtlı taşınmazın değişiklik 

dosyasında olduğu gibi (a), (b) ve (c) olacak şekilde 3 (üç) kısma ifraz edilmesine "oybirliğiyle" karar verildi. 

14/01/2019 23 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Demirköy İlçesi, Avcılar köyü, 101 ada 11 

parsel numaralı, 6.658,78 m² yüzölçümlü, “Arsa” vasıflı, Süleyman HAKYEMEZ adına kayıtlı taşınmazın değişiklik 

dosyasında olduğu gibi (a), (b) ve (c) olacak şekilde 3 (üç) kısma ifraz edilmesine "oybirliğiyle" karar verildi. 

21/01/2019 24 

İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir 

Yönetmelik" hükümleri gereğince, 2019 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin 44-39-01-00/01-6-00/5-8/05-3-1-06 Köylere Yardım 

Tertibinden karşılanacak 25.000,00 (Yirmibeşbin)-TL. ödeneğin, İlimiz Demirköy İlçesi, Sivriler Köyü, sosyal tesis amaçlı 

tesis yapım işinde kullanılmak üzere, Sivriler Köyü, Muhtarlık hesaplarına gönderilmesine “oybirliğiyle” karar verildi.                                                       

21/01/2019 25 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi, Terzili köyü, 117 ada 21 

parsel numaralı, 4.799,82 m² yüzölçümlü, Cevzet AÇIKEL adına kayıtlı, “Tarla” vasıflı taşınmazın değişiklik dosyasında 

olduğu gibi ,(a), (b), (c), (d) ve (e) ile ifade edilen kısımlarının vasfı ‘’Arsa’’ olacak şekilde 5 (beş) kısma ifraz edilmesine ve 

oluşan parsellerin cins değişikliği işleminin yapılmasına "oybirliğiyle" karar verildi. 

 

 



KARAR TARİHİ SAYISI ÖZÜ 

21/01/2019 26 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi, Terzili köyü, 117 ada 18 

parsel numaralı, 1.322,65 m² yüzölçümlü, Cevzet AÇIKEL adına kayıtlı, ‘‘Tarla’’ vasıflı taşınmazın değişiklik dosyasında 

olduğu gibi (a) ve (b) ile ifade edilen kısımlarının vasfı ‘’Arsa’’ olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin 

cins değişikliği işleminin yapılmasına "oybirliğiyle" karar verildi. 

 

 

21/01/2019 27 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz, Babaeski İlçesi, Terzili köyü, 105 ada 12 

parsel numaralı, 8.110,86 m² yüzölçümlü, Mehmet SÜZGEN adına kayıtlı, “Tarla” vasıflı taşınmazın değişiklik dosyasında 

olduğu gibi (a) ve (b) kısmının vasfı ‘’Arsa’’, (c) kısmının vasfı ise ‘’Tarla’’ olacak şekilde 3 (üç) kısma ifraz edilmesine, 

oluşan parsellerin cins değişikliğinin yapılmasına "oybirliğiyle" karar verildi. 

 

21/01/2019 28 

 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz, Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 256 ada 4 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine "oybirliğiyle" karar verildi. 



KARAR TARİHİ SAYISI ÖZÜ 

21/01/2019 29 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Yeniköy Köyü 2324 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine "oybirliğiyle" karar verildi. 

21/01/2019 30 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü 168 ada, 9 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine "oybirliğiyle" karar verildi. 

21/01/2019 31 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, 256 ada 1 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine "oybirliğiyle" karar verildi. 



KARAR TARİHİ SAYISI ÖZÜ 

21/01/2019 32 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Taşağıl Köyü, tescil harici alanda kalan Sellektör 

Binasının bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine "oybirliğiyle" karar verildi. 

28/01/2019 33 

İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir 

Yönetmelik" hükümleri gereğince, 2019 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin 44-39-01-00/01-6-00/5-8/05-3-1-06 Köylere Yardım 

Tertibinden karşılanacak 6.000,00-TL.(AltıBinTürkLirası) ödeneğin, İlimiz, Lüleburgaz İlçesi, Hamzabey Köyü, içme suyu 

dalgıç pompasının yenilenmesi işinde kullanılmak üzere, Hamzabey Köyü, Muhtarlık hesaplarına gönderilmesine, Gereği için 

evrakın İl Özel İdaresi’ne tevdiine 28/01/2019 tarihinde “oybirliğiyle” karar verildi. 
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3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi gereğince; 

a) İlimiz Merkez İlçesi Armağan Köyü 167 ada 13 parsel numaralı taşınmaz üzerinde İlyas YALIN (T.C.17849430196) 

hakkında düzenlenen imar para cezası hesaplama raporunda belirtildiği gibi toplam 1.087,87-TL. 

(Binseksenyediliraseksenyedikuruş) imar para cezası uygulanmasına, 

b) İmar para cezasının ilgililere 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince tebliğ edilmesine,  

c) Para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde İl Özel İdaresine yatırılmasına, ilgililerin süresi içinde peşin 

ödemesi halinde %25 oranında indirim uygulanmasına, d) Tebliğden itibaren 30 gün içinde taksitlendirme talep edilmesi 

halinde, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla bir (1) yıl içinde ve dört (4) eşit taksitte ödenmesine, taksitlerin zamanında 

ödenmemesi durumunda, kalan kısmın tamamının tahsil edilmesine, 

e) Ödeme veya kesinleşme süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere İl Özel İdaresi avukatına bildirilmesine, 

f) Para cezasına itiraz edilmesi durumunda, tebliğden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde İdare Mahkemesine başvurulmalıdır, 

başvurulmadığı takdirde karar kesinleşmiş olacaktır. Gereği için evrakın İl Özel İdaresine tevdiine 28/01/2019 tarihinde 

“oybirliğiyle” karar verildi. 

 



KARAR TARİHİ SAYISI 

 

 

ÖZÜ 

28/01/2019 35 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Kofçaz İlçesi, Ahmetler Köyü, 120 ada 2 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine "oybirliğiyle" karar verildi. 

28/01/2019 36 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 26.maddesine istinaden, İl Özel İdaresinin 2 no’lu Hizmet Binasında hizmet veren 

yemekhanedeki yemek bedellerinin alınan malzemelerin masraflarını karşılayamaması nedeniyle, 1 (bir) porsiyon yemek 

bedelinin, kurum personeli için 8,00-TL. (SekizTürklirası), diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli için 10,00-TL. 

(OnTürklirası) olarak belirlenmesine, Gereği için evrakın İl Özel İdaresi’ne tevdiine 28/01/2019 tarihinde “oybirliğiyle” 

karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 YILI ŞUBAT AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ 

 

KARAR TARİHİ SAYISI ÖZÜ 

04/02/2019 37 

27 Mayıs 2016 tarih ve 29724 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği’nin 38’inci maddesi gereğince; İğneada Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gücüne 14.12.2018 tarihinde dahil olan 

Polis 1 isimli Deniz Polis Hizmet Botunun demirlendiği alanın gece ve gündüz güvenliğinin sağlanması amacıyla, aydınlatma 

sistemi, kamera, güç kaynağı ve elektrik besleme panosu alımları için, 2018 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin 

44.39.36.00/01.6.0.00/5/09.6.1.01 Yedek Ödenek tertibinden 6.820,00.- (Altıbinsekizyüzyirmi)TL. ödeneğin alınarak, Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü altında bulunan 44.39.43.00/03.1.1.00/05/03.2.7.11 Emniyet Hizmetleri Güvenlik ve Savunmaya İlişkin 

Giderler tertibine  aktarılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.    

04/02/2019 38 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Merkez ilçesi, Asilbeyli köyü, 323 parsel 

numaralı, 4.700,00 m² yüzölçümlü, Ahmet AKSOY adına kayıtlı, ‘‘Tarla’’ vasıflı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu 

gibi (a), (b), (c), (d) ve (e) ile ifade edilen kısmının vasfı ise ‘’Arsa’’ olacak şekilde 5  (beş) kısma ifraz edilmesine ve oluşan 

parsellerin cins değişikliği işleminin yapılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.    

04/02/2019 39 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları 

maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz, Demirköy ilçesi, Avcılar köyü, 101 ada 47 parsel numaralı, 24.077,50 m² 

yüzölçümlü, Zübeyde YILMAZ adına kayıtlı, “Tarla” vasıflı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) ile ifade edilen 

kısmının vasfı “Tarla”, (b) kısmının ise vasfı “Arsa” olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine ve oluşan parsellerin cins 

değişikliğinin yapılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi. 

11/02/2019 40 

İlimiz Merkez İlçesi, Yapraklı Mahallesinde bulunan 728 ada 19 parsel numaralı 1.621,00 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 

bulunan Eski Vali Faik Üstün İ.Ö.Okulu binasının otel olarak ve irtifak hakkı İdaremize verilen 728 ada 29 parsel numaralı 

126,00 m² yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan Eski Defterdarlık Evi Binasının, otelin idari binası olarak işletilmek üzere, ilk 

yıl için aylık 13.000,00TL (OnÜçBinTürkLirası) kira bedeli üzerinden kiralamayı kabul ve taahhüt eden AKA Turizm ve 

Ticaret A.Ş’ye 25(Yirmibeş) yıl müddetle kiraya verilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer 

işlemlerin şartnamede açıklanan hükümler doğrultusunda yürütülmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.    

11/02/2019 41 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Merkez İlçesi, Değirmencik köyü, 1814 parsel 

numaralı, 5.390,00 m² yüzölçümlü, Demet TÜZÜN ve hissedarı adına kayıtlı, “Tarla” vasıflı taşınmazın değişiklik dosyasında 

olduğu gibi (a) ve (b) olacak şekilde 2 (iki)  kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliği işleminin yapılmasına, “oybirliğiyle” 

karar verildi.    



KARAR TARİHİ SAYISI ÖZÜ 

11/02/2019 42 

3194 Sayılı İmar Kanunun 27.maddesine istinaden; İlimiz, Babaeski İlçesi, Kumrular köyü, 1316 parsel numaralı, 2.900,00 

m² yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı, İlhan ÖZCAN adına kayıtlı taşınmazın, değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) parseli köy 

yerleşik alanı içinde kaldığından cinsinin “Arsa”, (b) parseli köy yerleşik alanı dışında kaldığından “Tarla” vasfı korunarak 

ifraz edilmesine ve cins değişikliğinin yapılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.    

11/02/2019 43 

3194 sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Vize İlçesi, Müsellim köyü, 1502 parsel 

numaralı, 1.916,00 m² yüzölçümlü, Mehmet KARAKUŞ ve hissedarları adına kayıtlı, “Bahçeli Kerpiç Ev ve Kargir Ev ve 

Depo” vasıflı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi (A) parseli ve cinsinin “Arsa”, (B) parseli ve cinsinin “Arsa” , (C) 

parseli ve cinsinin “Bahçeli Kerpiç Ev ve Kargir Ev ve Depo ve Arsası” vasıflı olacak şekilde cins değişikliğinin yapılmasına 

ve 3 (üç) kısma ifraz edilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.    

11/02/2019 44 

İlimiz Babaeski Kuzuçardağı köyü 124 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine ve yeni oluşan (a) parselinin, 

(b), (c), (d) ve (e) kısmının vasfı ‘’Arsa’’ olacak şekilde 4(dört) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin cins değişikliklerinin 

yapılması teklifinin, 11/02/2019 tarih ve 1852 sayılı Harita ve Kadastro Mühendisi Şahin BAŞÜĞÜT’ün dilekçesine istinaden 

İl Encümeni gündeminden düşürülmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.    

11/02/2019 45 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Erikleryurdu Köyü, 18 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.    
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11/02/2019 46 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Erikleryurdu Köyü, 19 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.    

11/02/2019 47 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 5-a/4. maddesine göre Ayşe KARARAŞ tarafından yapılan başvuruya olumlu yanıt 

verilmesinin uygun olduğu kanaatine varıldığından, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Kayabeyli köyünde bulunan 2290 parsel numaralı 

taşınmaza, Kayabeyli-Karamusul köy yolunun yapımı sırasında kamulaştırma yapılmadan el atıldığı iddiası nedeniyle, 

İdaremizden uzlaşma talep eden Ayşe KARAKAŞ isimli vatandaşın başvurusunun kabulüne, “oybirliğiyle” karar verildi.    

11/02/2019 48 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Sofuhalil Köyü, 165 ada 2 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.    
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11/02/2019 49 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Sofuhalil Köyü, 143 ada 46 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.    

11/02/2019 50 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Kırıkköy Köyü, 224 ada 7 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.    

18/02/2019 51 

İlimiz Merkez İlçesi, Değirmencik Köyü 2077 parsel numaralı 90.441,00 m² yüzölçümlü “Tarla’’ vasıflı Almaria Tarım ve 

Hayvancılık Ticaret A.Ş adına kayıtlı taşınmazın, değişiklik dosyasında olduğu gibi onaylı imar planı gereğince (A) kısmının 

yola terk işleminin yapılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.    

18/02/2019 52 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Demirköy İlçesi, Avcılar köyü, 101 ada 10 

parsel numaralı 7.891,38 m² yüzölçümlü Süleyman HAKYEMEZ adına kayıtlı, ‘‘Arsa’’ vasıflı taşınmazın, değişiklik 

dosyasında olduğu gibi (a), (b), (c) ve (d) ile ifade edilen kısımlarının vasfı “Arsa’’ olacak şekilde 4 (dört) kısma ifraz 

edilmesine, oluşan parsellerin cins değişikliği işleminin yapılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.    
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18/02/2019 53 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Babaeski İlçesi, Kofalça (Mutlu) köyü, 153 

ada 1 parsel numaralı 1.788,70 m² yüzölçümlü Ahmet DARİCİ ve hissedarları adına kayıtlı, ‘‘Bahçeli Ev’’ vasıflı taşınmazın, 

değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) ile ifade edilen kısmının vasfı ‘’Bahçeli Ev’, (b) ve (c) ile ifade edilen kısımlarının vasfı 

‘’Arsa’’ olacak şekilde 3 (üç) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin cins değişikliği işleminin yapılmasına, “oybirliğiyle” 

karar verildi.    

18/02/2019 54 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi, 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 5403 

Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine istinaden; İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Eskitaşlı köyü, 138 ada 2 

parsel numaralı 1.137,39 m² yüzölçümlü, 138 ada 3 parsel numaralı 4.091,29 m² yüzölçümlü ve 138 ada 5 parsel numaralı 

6.964,51 m² yüzölçümlü, Özkan DEMİRCAN adına kayıtlı, “Tarla” vasıflı taşınmazların değişiklik tasarımında olduğu gibi 

(A) olacak şekilde tevhit edilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.    

25/02/2019 55 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz, Babaeski İlçesi, Kuzuçardağı köyü, 124 ada 

1 parsel numaralı, 6.592,50 m² yüzölçümlü, ‘’Tarla’’ vasıflı, Cafer Tahir MUTLU  ve hissedarları adına kayıtlı ve 124 ada 2 

parsel numaralı, 4.844,93 m² yüzölçümlü, ‘’Tarla’’ vasıflı, Tahir MUTLU adına kayıtlı taşınmazların, değişiklik dosyasında 

olduğu gibi tevhit edilmesine, yeni oluşan (a) parselinin, (b), (c), (d), (e) ve (f) kısmının vasfı ‘’Arsa’’ olacak şekilde 5 (beş) 

kısma ifraz edilmesine ve oluşan parsellerin cins değişikliklerinin yapılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.    

25/02/2019 56 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. Maddesine istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Ceylanköy 

köyü, 1818 parsel numaralı 62.400,00 m² yüzölçümlü ve 2138 parsel numaralı 36.950,00 m² yüzölçümlü ‘’Tarla’’ vasıflı, 

Ahmet YALÇIN adına kayıtlı, taşınmazların değişiklik dosyasında olduğu gibi (A) parseli olacak şekilde tevhit edilmesine, 

“oybirliğiyle” karar verildi.  

25/02/2019 57 

Mülkiyeti PTT Genel Müdürlüğüne ait, İlimiz Vize İlçesi Kıyıköy Beldesi, Cumhuriyet Mahallesinde E20112b3b pafta, 200 

ada 10 parselde bulunan Eski PTT Binasının restorasyon işinin İdaremiz tarafından yaptırılması işi ile ilgili olarak, 

kamulaştırılması planlanan 200 ada 9 parselde bulunan 185m2’lik bitişik arsanın ve eski yapının birlikte değerlendirilmesi 

amacıyla 15.05.2013 tarih ve 80 sayılı Encümen kararı ile alınan ‘’Kamu Yararı Kararı’’na rağmen; söz konusu taşınmazın 

kamulaştırma işlemlerinin sonuçlanmaması, taşınmaz malikleri ile uzlaşılamaması, yüksek bedel talep etmeleri ve 

kamulaştırma yapılması halinde yüksek maliyetli olması nedeniyle kamulaştırma işleminden vazgeçilmiş olup, 2942 Sayılı 

Kamulaştırma Kanununun 20’nci maddesine istinaden, İdarenin kamulaştırmadan tek taraflı olarak tamamen vazgeçmesine, 

“oybirliğiyle” karar verildi. 
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25/02/2019 58 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27., 44. ve 45. Maddelerine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim 

Alanları maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Pınarhisar İlçesi, Osmancık Köyü, 2309 parsel numaralı 3.100,00m2 

yüzölçümlü ve 2311 parsel numaralı 1.700,00m2 yüzölçümlü, Yüksel FIRAT adına kayıtlı ‘’Tarla’’ vasıflı taşınmazların, 

değişiklik dosyasında olduğu gibi tevhit edilmesine, yeni oluşan (a) parselinin, (b), (c), (d) ve (e) kısımlarının vasfı “Arsa”, 

olacak şekilde dört (4) kısma ifraz edilmesine ve oluşan parsellerin cins değişikliklerinin yapılmasına, “oybirliğiyle” karar 

verildi. 

25/02/2019 59 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Pehlivanköy İlçesi, Hıdırca köyü, 1294 

parsel numaralı, 2.985,00 m² yüzölçümlü, ‘’Arsa’’vasıflı, İbrahim CANBAZOĞLU adına kayıtlı taşınmazın, değişiklik 

dosyasında olduğu gibi (a), (b), (c), (d) ve (e) olacak şekilde beş (5) kısma ifraz edilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 

25/02/2019 60 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Nacak Köyü, 132 ada 5/A parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 

25/02/2019 61 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Nacak Köyü, 132 ada 5/B parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 
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25/02/2019 62 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Düğüncülü Köyü, 175 ada 9 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 

25/02/2019 63 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Düğüncülü Köyü, 161 ada 6 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 

25/02/2019 64 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Düğüncülü Köyü, 136 ada 26 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 
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25/02/2019 65 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Düğüncülü Köyü, 169 ada 9 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 

25/02/2019 66 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Düğüncülü Köyü, 136 ada 6 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 

25/02/2019 67 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Yeniköy Köyü, 242 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 
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25/02/2019 68 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Düğüncülü Köyü, 173 ada 2 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların 

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 

25/02/2019 69 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Sinanlı Köyü, 150 ada 4 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların 

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 

25/02/2019 70 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Pancarköy Köyü, tescil harici yer karabatak 

mevkii(harabe) üzerinde bulunan taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi 

tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin 

bulunamaması halinde 10 gün içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ 

yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata 

müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması 

halinde yapı sahibine İmar Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları 

kullanılarak yapılmasına, masrafların % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa 

masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise 

mahkeme kararına lüzum kalmaksızın Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 
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25/02/2019 71 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Karamesutlu Köyü, 191 ada 1 parsel üzerinde 

bulunan taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen 

yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 

gün içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 

25/02/2019 72 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Sakızköy Köyü, 65 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 
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04/03/2019 73 

“İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir 

Yönetmelik" hükümleri gereğince, 2019 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin 44-39-01-00/01-6-00/5-8/05-3-1-06 Köylere Yardım 

Tertibinden karşılanacak 20.000,00-TL.(YirmiBinTürkLirası) ödeneğin, İlimiz Babaeski İlçesi, Taşağıl Köyü sosyal tesisine 

çatı yaptırılması işinde kullanılmak üzere, Taşağıl Köyü, Muhtarlık hesaplarına gönderilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi.    

04/03/2019 74 

“İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir 

Yönetmelik" hükümleri gereğince, 2019 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin 44-39-01-00/01-6-00/5-8/05-3-1-06 Köylere Yardım 

Tertibinden karşılanacak 9.000,00-TL.(DokuzBinTürkLirası) ödeneğin, İlimiz Babaeski İlçesi, Mutlu Köyü içme suyu dalgıç 

tipi pompasının yenilenmesi işinde kullanılmak üzere, Mutlu Köyü Muhtarlık hesaplarına gönderilmesine, “oybirliğiyle” karar 

verildi.    

04/03/2019 75 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları 

maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Babaeski İlçesi, Müsellim köyü, 115 ada 4 parsel numaralı 2.870,00 m² yüzölçümlü 

Resmiye AKBAŞ adına kayıtlı, “Tarla” vasıflı taşınmazın, değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) ile ifade edilen kısmının vasfı 

“Tarla”, (b) kısmının ise vasfı “Arsa” olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin cins değişikliğinin 

yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi. 

04/03/2019 76 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Pehlivanköy İlçesi, Kumköy köyü, 178 parsel 

numaralı 5.500,00 m² yüzölçümlü Cevzet AÇIKEL adına kayıtlı, ‘‘Tarla’’ vasıflı taşınmazın, değişiklik dosyasında olduğu gibi 

(a), (b), (c), (d) ve (e) ile ifade edilen kısımlarının vasfı ‘’Arsa’’ olacak şekilde 5 (beş) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin 

cins değişikliği işleminin yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.   

04/03/2019 77 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Pehlivanköy İlçesi, Kumköy köyü, 183 parsel 

numaralı 5.600,00 m² yüzölçümlü Cevzet AÇIKEL adına kayıtlı, ‘‘Tarla’’ vasıflı taşınmazın, değişiklik dosyasında olduğu gibi 

(a), (b), (c), (d) ve (e) ile ifade edilen kısımlarının vasfı ‘’Arsa’’ olacak şekilde 5 (beş) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin 

cins değişikliği işleminin yapılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.    
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04/03/2019 78 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. 45. 62. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Ceylanköy köyü, 2565 parsel 

numaralı 870,00 m² “İki Kargir Ev ve Arsası” vasıflı, Varol PEKCAN ve hissedarı adına kayıtlı ve 2567 parsel numaralı 575,00 

m² yüzölçümlü “İki Kargir Ev ve Arsası” vasıflı, Varol PEKCAN adına kayıtlı taşınmazların, değişiklik dosyasında olduğu gibi 

tevhit edilmesine, yeni oluşan (a) parselinin, (b) ve (c) olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi.    

04/03/2019 79 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Kadıköy Köyü, 126 ada 2 ve 4 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli 

yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı sahibi 

tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar Kanununun 

42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  % 20 fazlası 

ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi.    

04/03/2019 80 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Karabayır Köyü, 45/A parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli 

yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı sahibi 

tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar Kanununun 

42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  % 20 fazlası 

ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi.    
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04/03/2019 81 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Karabayır Köyü, 45/B parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli 

yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı sahibi 

tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar Kanununun 

42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  % 20 fazlası 

ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi.    

04/03/2019 82 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Çavuşköy  Köyü, 91 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli 

yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı sahibi 

tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar Kanununun 

42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  % 20 fazlası 

ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.    

04/03/2019 83 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Çavuşköy Köyü, 110 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike 

derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün içerisinde bina içindekilere 

tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılmasına ve 

keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek 

veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar Kanununun 42. Maddesi hükümleri 

uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  % 20 fazlası ile yapı sahibinden 

tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanmasına, tehlike durumu 

o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın Jandarma marifetiyle tahliye 

ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.    
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3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Pancarköy  Köyü, 160 ada 9  parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli 

yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı sahibi 

tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar Kanununun 

42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  % 20 fazlası 

ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi.    

04/03/2019 85 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Kuleli Köyü, 1884 parsel üzerinde bulunan taşınmazın 

bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine 

tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün içerisinde bina 

içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya 

asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından 

tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar Kanununun 42. 

Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  % 20 fazlası ile 

yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanmasına, 

tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın Jandarma marifetiyle 

tahliye ettirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi.    

04/03/2019 86 

İlimiz Merkez İlçesi, Yapraklı Mahallesi, 728 ada 23 parselde bulunan 256,00 m²'lik ''Kargir ev'' nitelikli binanın eğitim, kültür, 

sosyal ve turizm nitelikli olarak kullanılması amacıyla, taşınmazın kamulaştırılmasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 

5. Maddesi hükümleri gereğince "Kamu Yararı Kararı" alınmasına;“oybirliğiyle” karar verildi.    

11/03/2019 87 

3194 sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz, Babaeski ilçesi, Ağayeri köyü, 3449 parsel 

numaralı, 3.945,00 m² yüzölçümlü, Muhterem DİNÇER ve hissedarları adına kayıtlı, ‘‘Bahçeli kerpiç ev ve samanlık’’ vasıflı 

taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) kısmının vasfı ‘’Bahçeli kerpiç ev ve samanlık’’ ve (b) ile ifade edilen kısmının 

vasfı ‘’Arsa’’ olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin cins değişikliği işleminin 

yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.    
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3194 sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz, Merkez ilçesi, Dolhan köyü, 654 parsel 

numaralı 7.950,00 m² yüzölçümlü, Mehmet KOCABIYIK ve hissedarları adına kayıtlı ‘‘Tarla’’ vasıflı taşınmazın, (a) ve (b) ile 

ifade edilen kısımlarının vasfı ‘’Arsa’’ olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin cins değişikliği işleminin 

yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.    

11/03/2019 89 

3194 Sayılı İmar Kanununun, Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 62. maddesi, 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 5403 

sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine istinaden, İlimiz, Lüleburgaz ilçesi, Kırıkköy köyü, 150 ada 

121 parsel numaralı, 8.369,69 m² yüzölçümlü, ‘’Kargir Depo Binası ve Tarlası’’ vasıflı taşınmaz ve 150 ada 122 parsel numaralı, 

554,14 m² yüzölçümlü, ‘’Tarla’’ vasıflı Ali KABAKCI adına kayıtlı taşınmazların değişiklik tasarımında olduğu gibi (A) olacak 

şekilde tevhit edilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.  

11/03/2019 90 

3194 sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 27., 44., 45.  ve 62. maddelerine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre 

Düzeni Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz, Pınarhisar ilçesi, Osmancık köyü, 2309 

parsel numaralı, 3.100,00 m² yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı taşınmaz ile 2311 parsel numaralı, 1.700,00 m² yüzölçümlü, “Tarla” 

vasıflı, Yüksel FIRAT adına kayıtlı taşınmazların,  değişiklik dosyasında olduğu gibi tevhit edilmesine ve yeni oluşan (a) 

parselinin, (b), (c) ve (d) kısımlarının vasfı “Arsa”, (e) kısmının vasfı ise ‘’Tarla’’ olacak şekilde dört (4) kısma ifraz edilmesine 

ve oluşan parsellerin cins değişikliklerinin yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi. 

11/03/2019 91 

3194 sayılı İmar Kanununun 27. Maddesine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları 

maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz, Lüleburgaz ilçesi, Oklalı köyü, 1179 parsel numaralı, 15.700,00 m² yüzölçümlü, Bekir 

SELVİN adına kayıtlı, “Sebze Bahçesi” vasıflı taşınmazın, değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) ile ifade edilen kısmının vasfı 

“Sebze Bahçesi”, (b) kısmının vasfı ise “Arsa” olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin cins değişikliğinin 

yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi. 

11/03/2019 92 

İlimiz, Babaeski İlçesi, Sinanlı Köyü, 102 ada 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ve 

72 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması yapılmasına ilişkin 

alınan karara istinaden hazırlanan düzenleme sınırı, parselasyon paftası, dağıtım cetvelleri ve eki belgelerin 

onaylanmasına,“oybirliğiyle” karar verildi. 

11/03/2019 93 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 26. ve 47.maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. ve 41. 

Maddeleri 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Mali Kontrol Kanununun 44. Maddesine istinaden hazırlanan 2018 Yılı Gelir, Gider 

Kesin Hesap Cetvellerinin İl Encümeni Üyeleri Sibel ÇİNAR ve Okay ŞERAN tarafından incelenmesine, hazırlanan inceleme 

raporunun yasal süresi içinde İl Encümeni Başkanlığına sunulmasına,“oybirliğiyle” karar verildi. 
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18/03/2019 94 

27 Mayıs 2016 tarih ve 29724 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 38'inci maddesi gereğince; 2018 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin 44.39.36.00/01.6.0.00/5/09.6.1.01 Yedek 

Ödenek tertibinden 10.000,00-TL ödeneğin alınarak, Babaeski İlçe Özel İdaresi altında 

bulunan 44.39.01.62.02/01.3.9.00/05/03.7 Menkulmal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri tertibine ödeneğin 

aktarılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi. 

18/03/2019 95 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 42.maddesinin “d” fıkrası gereğince, 2019 yılı (15 Mayıs-15 Kasım) tarihleri arasında 

ziyarete açılacak olan İlimiz Demirköy İlçesinde bulunan Dupnisa Mağarasını ziyarete gelen, 

1-  Öğrencilerden 5,00 TL.(beşlira) 

2-  Sivillerden 10,00 TL.(onlira) giriş-gezi ücreti alınmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.    

18/03/2019 96 

3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Yenimahalle Köyü, 116 ada 358 parsel üzerinde 

bulunan taşınmazın tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine 

tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün içerisinde bina 

içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya 

asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından 

tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar Kanununun 42. 

Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  % 20 fazlası 

ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi.  

18/03/2019 97 

3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği, İlimiz Pehlivanköy İlçesi, Doğanca Köyü, 2275 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi. 
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3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği, İlimiz Pehlivanköy İlçesi, Yeşilpınar Köyü, 988 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi. 

18/03/2019 99 

3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği, İlimiz Pehlivanköy İlçesi, Kuştepe Köyü, 1221 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi. 

18/03/2019 100 

3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü, 590 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi. 
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3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyü, 588 ve 589 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, 

masrafların  % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel 

İdaresi bütçesinden karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına 

lüzum kalmaksızın Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi.    

18/03/2019 102 

3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği, İlimiz Babaeski İlçesi, Çengerli Köyü, 119 ada 184 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, 

masrafların  % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel 

İdaresi bütçesinden karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına 

lüzum kalmaksızın Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.  

 

 

18/03/2019 103 

3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden; İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Kırıkköy köyü, 164 ada 8 parsel 

numaralı, 13.587,65 m² yüzölçümlü, Hüsne GÜNDOĞDU adına kayıtlı “Tarla” vasıflı taşınmazın (a), (b), (c), (d), (e), (f), 

(g), (h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (r), (s), (t), (u), (ü), (v), (y), (z), (x), (w), (aa), (ab), (ac) ve (ad)  olacak şekilde 

31 (otuzbir) kısma ifraz edilmesine, (A), (B) alanlarının yola terk (C), (D) alanlarının parka terk edilmesine ve yeni oluşan 

parsellerin cins değişikliğinin yapılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi. 
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25/03/2019 104 

3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği, İlimiz Pehlivanköy İlçesi, Kumköy Köyü, 774 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi. 

25/03/2019 105 

3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği, İlimiz Pehlivanköy İlçesi, Kumköy Köyü, 808 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 

25/03/2019 106 

3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği, İlimiz Pehlivanköy İlçesi, Kumköy Köyü, 800 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi. 
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25/03/2019 107 

3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği, İlimiz Pehlivanköy İlçesi, Akarca Köyü, 1400 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi. 

25/03/2019 108 

3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği, İlimiz Pehlivanköy İlçesi, İmampazarı Köyü, 574 parsel üzerinde bulunan 

taşınmazın bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yapıların 

sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için tebligat yapılmasına, yapı sahibinin bulunamaması halinde 10 gün 

içerisinde bina içindekilere tebligat yapılmasına, onlar da bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tehlikeli yapıya asılmasına ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesine, tebligata müteakip süresi içinde yapı 

sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde yapı sahibine İmar 

Kanununun 42. Maddesi hükümleri uygulanarak yıkım işlerinin İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak yapılmasına, masrafların  

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesine, alacaklının fakruhali tevsik olunursa masrafların İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyor ise mahkeme kararına lüzum kalmaksızın 

Jandarma marifetiyle tahliye ettirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi. 

25/03/2019 109 

3194 sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. Maddelerine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, Lüleburgaz ilçesi, Celaliye köyü, 2034 parsel 

numaralı, 6900,00 m² yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı, Mürsel DURUKAN adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu 

gibi (a), (b), (c) ve (d) olacak şekilde 4 (dört) kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliği işleminin yapılmasına,“oybirliğiyle” 

karar verildi. 
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25/03/2019 110 

3194 sayılı İmar Kanununun 27. Maddesine ve 3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. Maddesine 

istinaden, İlimiz Babaeski ilçesi, Katranca köyü, 117 ada 60 parsel numaralı, 2144,52 m² yüzölçümlü ve 117 ada 61 parsel 

numaralı, 2140,76 m² yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı, ER-MA Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnşaat Nakliyat Taahhüt ve 

Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmazların, değişiklik dosyasında olduğu gibi tevhit edilmesine ve yeni oluşan (a) parselinin, 

(b) parseli köy yerleşik alanı içinde kaldığından cinsinin “Arsa”, (c) parseli köy yerleşik alanı dışında kaldığından “Tarla” 

vasfı korunarak ifraz edilmesine ve cins değişikliği işleminin yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi. 

25/03/2019 111 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesine istinaden, İlimiz Babaeski ilçesi, Nadırlı köyü, 102 ada 97 parsel numaralı, 

2768,91 m² yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı, Erdoğan YÖNET adına kayıtlı taşınmazın, değişiklik dosyasında olduğu gibi (b) 

parseli köy yerleşik alanı içinde kaldığından cinsinin “Arsa”, (a) parseli köy yerleşik alanı dışında kaldığından “Tarla” vasfı 

korunarak ifraz edilmesine ve cins değişikliği işleminin yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi. 

25/03/2019 112 

“İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir 

Yönetmelik" hükümleri gereğince, 2019 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin 44-39-01-00/01-6-00/5-8/05-3-1-06 Köylere Yardım 

Tertibinden karşılanacak 10.000,00-TL.(OnBinTürkLirası) ödeneğin, İlimiz Vize İlçesi, Aksicim Köyü, İçme suyu 

motopompu yenilenmesi işinde kullanılmak üzere, Aksicim Köyü, Muhtarlık hesaplarına gönderilmesine,“oybirliğiyle” karar 

verildi. 
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08/04/2019 113 

“27 Mayıs 2016 tarih ve 29724 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 38'inci maddesi gereğince; İdareden gelen 1.000.000,00-TL. teklifin yeterli gelmeyeceği anlaşıldığından, 2019 

Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin 44.39.36.00/01.6.0.00/05/09.6.1.01 Yedek Ödenek tertibinden 1.500.000,00-TL. ödeneğin 

alınarak, Kurumsal olarak Valilik Özel Kalem Müdürlüğü altında bulunan    44.39.01.02/01.3.9.00/05/03. 6 Temsil ve Tanıtma 

Giderleri tertibine aktarılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.    

08/04/2019 114 

“27 Mayıs 2016 tarih ve 29724 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 38'inci maddesi gereğince; 2019 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin 44.39.36.00/01.6.0.00/05/09.6.1.01 Yedek 

Ödenek tertibinden 110.146,08-TL. ödeneğin alınarak, Kurumsal olarak Genel Sekreterlik altında bulunan 

44.39.01.00/01.6.0.00/05/07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri tertibine aktarılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.    

08/04/2019 115 

İlimiz, Babaeski İlçesi, Ağayeri Köyünde işletmeciliğini Yahya KÜÇÜK adlı şahsın yaptığı kahvehanede ruhsatsız olduğunun 

tespiti nedeniyle, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin  6. maddesi gereğince işyeri  açma ve çalışma 

ruhsatı  alıncaya kadar mühürlenerek faaliyetten men edilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi. 

08/04/2019 116 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden İlimiz Pınarhisar İlçesi İslambeyli köyü, 563 parsel 

numaralı 1.275,00 m² yüzölçümlü Fevzi VATANSEVER adına kayıtlı ‘‘Tarla’’ vasıflı taşınmazın, değişiklik dosyasında olduğu 

gibi (a) ve (b) ile ifade edilen kısımlarının vasfı ‘’Arsa’’ olacak şekilde 2(iki) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin cins 

değişikliği işleminin yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.   

08/04/2019 117 

3194 Sayılı İmar Kanununun 27. maddesine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları 

maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Merkez İlçesi, Deveçatağı köyü 1146 parsel numaralı 10.600,00 m² yüzölçümlü Okan 

DUGAN adına kayıtlı “Tarla” vasıflı taşınmazın, değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) ile ifade edilen kısmının vasfı “Arsa”, 

(b) kısmının vasfı ise “Tarla” olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin cins değişikliğinin yapılmasına, 

“oybirliğiyle” karar verildi.    

08/04/2019 118 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. 45. 62. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Babaeski İlçesi, Düğüncülü Köyü 152 ada 1 

parsel numaralı 536,55 m² yüzölçümlü, Farettin GENÇ ve hissedarları adına kayıtlı, 152 ada 2 parsel numaralı 337,20 m² 

yüzölçümlü, Tamay GENÇ adına kayıtlı, 152 ada 3 parsel numaralı 549,28 m² yüzölçümlü, Selma CENGİZ ve hissedarları adına 

kayıtlı "Arsa" vasıflı taşınmazların, değişiklik dosyasında olduğu gibi tevhit edilmesine, yeni oluşan (a) parselinin, (b) ve (c) 

olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.    
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08/04/2019 119 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Babaeski İlçesi, Hazinedar köyü, 256 parsel 

numaralı 1.975,00 m² yüzölçümlü Şaban BARILAS adına kayıtlı, ‘‘Tarla’’ vasıflı taşınmazın, değişiklik dosyasında olduğu gibi, 

(a), (b) ve (c) ile ifade edilen kısımlarının vasfı ‘’Arsa’’ olacak şekilde 3 (üç) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin cins 

değişikliği işleminin yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.    

08/04/2019 120 

3194 Sayılı İmar Kanununun 27. maddesine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları 

maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Lüleburgaz İlçesi Alacaoğlu köyü 1470 parsel numaralı 26.900,00 m² yüzölçümlü Fırat 

DAĞLI adına kayıtlı, ‘‘Tarla’’ vasıflı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) ile ifade edilen kısmının vasfı “Arsa”, (b) 

kısmının ise vasfı “Tarla” olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin cins değişikliğinin 

yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.    

08/04/2019 121 

3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden; İlimiz Merkez İlçesi, Karakoç köyü, 164 ada 4 parsel numaralı, 

5.400,00 m² yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı Kazım ASLAN adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında belirtildiği gibi (A) ile 

ifade edilen kısmının yola terk edilmesi ve işlem sonucu kalan parselin “Arsa” olarak cins değişikliği işlemimin yapılmasına, 

“oybirliğiyle” karar verildi.    

08/04/2019 122 

3194 Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44., 45.  ve 62. maddelerine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre 

Düzeni Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Merkez İlçesi Dolhan Köyü 2124 parsel 

numaralı 1.655,00 m² yüzölçümlü “Avlulu Kargir Ev” vasıflı ve 3325 parsel numaralı 10.710,00 m² yüzölçümlü “Tarla” vasıflı 

Selahattin ÖZCAN adına kayıtlı taşınmazların, değişiklik dosyasında olduğu gibi tevhit edilmesine ve yeni oluşan (a) parselinin, 

(b) ve (c) kısımlarının vasfı “Arsa”, (c) kısmının vasfı “Avlulu Kargir Ev” olacak şekilde 3 (üç) kısma ifraz edilmesine, oluşan 

parsellerin cins değişikliklerinin yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.    

08/04/2019 123 

 3194 Sayılı İmar Kanununun 27. maddesine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları 

maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Pınarhisar İlçesi İslambeyli köyü 564 parsel numaralı 1.102,00 m² yüzölçümlü ‘‘Tarla’’ 

vasıflı Samet BABACAN adına kayıtlı taşınmazın, değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) ile ifade edilen kısmının vasfı “Tarla”, 

(b) kısmının vasfı ise “Arsa” olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin cins değişikliğinin 

yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.    

08/04/2019 124 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi Sofuhalil köyü 160 ada 3 parsel 

numaralı 1.530,47 m² yüzölçümlü ‘‘Arsa’’ vasıflı İlhan DORUKLU ve hissedarları adına kayıtlı taşınmazın değişiklik 

dosyasında olduğu gibi (a) ve (b) ile ifade edilen kısımlarının vasfı “Arsa “olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, oluşan 

parsellerin cins değişikliği işleminin yapılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.    



 

KARAR 

TARİHİ 

 

SAYISI 

 

 

 

ÖZÜ 

08/04/2019 125 

3194 Sayılı İmar Kanununun 27. maddesine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları 

maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Merkez İlçesi Dokuzhöyük köyü 1453 parsel numaralı 5.600,00 m² yüzölçümlü 

‘‘Tarla’’ vasıflı TRAKYA YAPIM İNŞAAT GAYRİMENKUL İTHALAT İHRACAT SAN.TİC.LTD. ŞTİ. adına kayıtlı 

taşınmazın, değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) ile ifade edilen kısmının vasfı “Tarla”, (b) kısmının vasfı ise “Arsa” 

olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin cins değişikliğinin yapılmasına,“oybirliğiyle” karar 

verildi.    

08/04/2019 126 

3194 Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi Oruçlu köyü 127 ada 40 parsel 

numaralı 10.597,38 m² yüzölçümlü ‘‘Tarla’’ vasıflı Sebahattin YAHŞİ ve hissedarı adına kayıtlı taşınmazın değişiklik 

dosyasında olduğu gibi (a), (b), (c), (d) ve (e) olacak şekilde 5 (beş) kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliği işleminin 

yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.    

08/04/2019 127 

3194 Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Hamzabey köyü 26 parsel 

numaralı 4.000,00 m² yüzölçümlü ‘‘Tarla’’ vasıflı Hilmi Çağdaş ERGAN ve hissedarları adına kayıtlı taşınmazın değişiklik 

dosyasında olduğu gibi (a), (b), (c) ve (d) olacak şekilde 4 (dört) kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliği işleminin 

yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.    

08/04/2019 128 

3194 Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Ceylanköy köyü 1941 parsel 

numaralı 2.790,00 m² yüzölçümlü ‘‘Tarla’’ vasıflı Celal CENGİZ adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) 

ve (b) olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliği işleminin yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.    

08/04/2019 
129 

 

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 747. maddesine istinaden; değişiklik dosyasında olduğu gibi, İlimiz, Lüleburgaz İlçesi, 

Tatarköy Köyü, 934, 939 ve 941 parseller lehine, 937 parsel aleyhine (A1) alanı, 939 ve 941 parseller lehine, 934 parsel aleyhine 

(A2) alanı, 941 parsel lehine, 939 parsel aleyhine (A3) alanı olacak şekilde geçit hakkı tesis edilmesine, “oybirliğiyle” karar 

verildi.    

08/04/2019 130 

3194 Sayılı İmar Kanununun 27. 44.ve 45 maddesine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları 

maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Lüleburgaz İlçesi Karaağaç köyü 497 parsel numaralı 6.850,00 m² yüzölçümlü ‘‘Tarla’’ 

vasıflı Bahadır ÇALIŞKANER adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi  (b) ve (c) parselleri köy yerleşik alanı 

içinde kaldığından cinsinin “ Arsa “, (a) parseli köy yerleşik alanı dışında kaldığından “Tarla” vasfı korunarak ifraz edilmesine 

ve cins değişikliği işleminin yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.    



 

KARAR 

TARİHİ 
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08/04/2019 131 

3194 Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi Nadırlı köyü 152 ada 52 parsel 

numaralı 1.619,54 m² yüzölçümlü ‘‘Tarla’’ vasıflı Nurullah BARAN adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi, 

(a), (b) ve ( c) olacak şekilde 3 (üç) kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliği işleminin yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.  

08/04/2019 132 

3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden; İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Müsellim köyü, 202 parsel numaralı, 

12.323,36 m² yüzölçümlü, DOĞAL GAYRİMENKUL ARSA İNŞAAT TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. adına 

kayıtlı “Arsa” vasıflı taşınmazın değişiklik dosyasında belirtildiği gibi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), 

(o), (p), (r)  olacak şekilde 17 (onyedi) kısma ifraz edilmesine, (A) alanının yola terk (B) alanının parka terk 

edilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi. 

08/04/2019 133 

3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden; İlimiz Merkez İlçesi, Karakoç köyü, 164 ada 64 parsel numaralı, 

13.350,00 m² yüzölçümlü, Kazım ASLAN adına kayıtlı “Tarla” vasıflı taşınmazın değişiklik dosyasında belirtildiği gibi (A) ile 

ifade edilen kısmının yola terk edilmesine, işlem sonucu kalan parselin “Arsa” olarak cins değişikliği işleminin 

yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi. 

22/04/2019 134 

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 747. maddesine istinaden; değişiklik dosyasında belirtildiği gibi; 138 ada 55 parsel 

aleyhine, 138 ada 7, 9, 10, 19, 30, 32, 33 ve 35 parsel lehine (A1) alanı, 138 ada 55 parsel aleyhine, 138 ada 9, 10, 19, 30, 32, 33 

ve 35 parsel lehine (A2) alanı, 138 ada 55 parsel aleyhine, 138 ada 32 ve 33 parsel lehine (A3) alanı, 138 ada 32 parsel aleyhine, 

138 ada 35 parsel lehine (A4), 138 ada 9 parsel aleyhine, 138 ada 10, 19 ve 30 parsel lehine (A5) alanı, 138 ada 10 parsel 

aleyhine, 138 ada 19 parsel lehine (A6) alanı olacak şekilde geçit hakkı tesis edilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi. 

22/04/2019 135 

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 747. maddesindeki, “ Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan 

malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir…” hükmüne istinaden tarafların rızası ile 

söz konusu parsellerin, ekli değişiklik dosyasında belirtildiği gibi; 138 ada 52 parsel aleyhine, 138 ada 37, 41, 42, 43, 49 ve 50 

parsel lehine (A1) alanı, 138 ada 50 parsel aleyhine, 138 ada 37, 41, 42, 43 ve 49 parsel lehine (A2) alanı, 138 ada 41 parsel 

aleyhine, 138 ada 37 parsel lehine (A3) alanı, 138 ada 49 parsel aleyhine, 138 ada 42 ve 43 parsel lehine (A4) alanı olacak şekilde 

geçit hakkı tesis edilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi. 

22/04/2019 136 

3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden; İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Kırıkköy Köyü, 140 ada 62 parsel 

numaralı, Dört Katlı Betonarme Fabrika Binası ve Tarlası vasıflı, Zeyteks Tekstil Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı 

taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi onaylı imar planı gereğince (A) kısmının yola terk işleminin ve cins değişikliği 

işleminin yapılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi. 
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22/04/2019 137 

3194 Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Pehlivanköy ilçesi, Kumköy Köyü, 184 parsel 

numaralı, 7750,00 m² yüzölçümlü, ‘‘Tarla’’ vasıflı, Cevzet AÇIKEL adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi  

(a), (b), (c), (d) ve (e) olacak şekilde 5 (beş) kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliği işleminin yapılmasına, “oybirliğiyle” 

karar verildi. 

22/04/2019 138 

27 Mayıs 2016 tarih ve 29724 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 38'inci maddesi gereğince; 2019 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin 44.39.36.00/01.6.0.00/05/09.6.1.01 Yedek 

Ödenek tertibinden 11.000,00-TLödeneğin alınarak, Kurumsal olarak  Genel Sekreterlik  altında bulunan   İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün  44.39.01.00/08.2.0.00/05/03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri   tertibine  11.000,00-TL  ödeneğin aktarılmasına, 

“oybirliğiyle” karar verildi. 

22/04/2019 139 

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin, değişik 4/V-A maddesi gereğince; 2019 Yılı İl Özel İdaresi 

Disiplin Kurulunda yer almak üzere İl Encümeni Üyeleri Volkan ERTAN ve Cem TOPTAŞ’ın 

görevlendirilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi.    

22/04/2019 140 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 27., 44., 45. ve 62. maddelerine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim 

Alanları maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz, Babaeski ilçesi, Katranca köyü, 117 ada 60 parsel numaralı, 2.144,52 m² 

yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı taşınmaz ile 117 ada 61 parsel numaralı, 1.854,70 m² yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı, ‘’ER-MA 

SOSYAL HİZMETLER ÖZEL GÜVENLİK GIDA İNŞ. NAKLİYAT TAAHHÜT VE TİC. LTD. ŞTİ.’’ adına kayıtlı 

taşınmazların tevhit edilmesine ve yeni oluşan (a) parselinin 2 (iki) kısma ifraz edilerek oluşan parsellerin cins değişikliğinin 

yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi.  

22/04/2019 141 

3194 Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Vize ilçesi, Akıncılar köyü, 1544 parsel 

numaralı, 1.778,00 m² yüzölçümlü, İlhan GÜLTEN ve Turan GÜLTEN adına kayıtlı, ‘‘Kargir ev ve müştemilatı’’ vasıflı 

taşınmazın, değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) ve (b) ile ifade edilen kısımlarının vasfı ‘’Kargir ev ve müştemilatı’’ olacak 

şekilde iki (2) kısma ifraz edilmesine, oluşan parsellerin cins değişikliği işleminin yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi. 

22/04/2019 

 

 

142 

 

 

 

3194 Sayılı İmar Kanununun 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları 

maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Lüleburgaz ilçesi, Umurca köyü, 1951 parsel numaralı, 3.000,00 m² yüzölçümlü, Hasan 

ALTINTAŞ ve Demir ALTINTAŞ adına kayıtlı, ‘‘Ev, ambar, ahır, samanlık ve arsası’’ vasıflı taşınmazın, (a) ile ifade edilen 

kısmının vasfı ‘’Ev, ambar ve arsası’’ ve (b) ile ifade edilen kısmının vasfı ‘’Samanlık, ahır ve arsası’’ olacak şekilde iki (2) 

kısma ifraz edilmesine ve oluşan parsellerin cins değişikliği işleminin yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi. 
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22/04/2019 143 

3194 Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Vize ilçesi, Evrencik köyü, 145 ada 19 parsel 

numaralı, 1911,81 m² yüzölçümlü, Tarla vasıflı, Müzeyyen ÖZER adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi 

(A) ve (B) olacak şekilde iki (2) kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliği işleminin yapılmasına,“oybirliğiyle” karar verildi. 

22/04/2019 144 

3194 Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Vize ilçesi, Evrencik köyü, 143 ada 28 parsel 

numaralı, 4676,33 m² yüzölçümlü, Tarla vasıflı, Zeynep ÇEVİK adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında olduğu gibi A), 

(B), (C) ve (D) olacak şekilde dört (4) kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliği işleminin yapılmasına,“oybirliğiyle” karar 

verildi. 

22/04/2019 145 

03 Nisan 2007 gün ve 26482 tarihli “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 1.000.000,00.-TL. nakdi yardım talep 

edilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi. 

 

29/04/2019 
146 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. ve 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. 

maddelerine istinaden, İl Özel İdaresinin 2018 yılı Gelir, Gider Kesin Hesap Cetvelleri hakkında İnceleme komisyonu tarafından 

hazırlanan rapor uygun görülerek, değerlendirilmek üzere İl Genel Meclisine havale edilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 

29/04/2019 147 

Onaylı imar planında söz konusu alanın tarımsal niteliği korunacak alan olarak değil konut alanı olarak belirlendiği, yolun iptal 

edilmemesi hususunun 18. Madde uygulaması ile ilgili olmadığı, bu kapsamda; Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Sinanlı Köyü 102 

Ada 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ve 72 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu 

33.619,96 m²’lik alanda yapılan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulamasının iptal edilmesi ve 102 ada 64 parsel 

numaralı taşınmazdan geçen imar yolunun iptal edilmesi hakkında yapılan itirazın reddine, “oybirliğiyle” karar verildi. 

29/04/2019 148 

1 nolu itiraz dikkate alınarak adanın en güneydeki parseli (208 ada 3 parsel) ile kuzeydeki parselin (208 ada 1 parsel) 

yüzölçümleri korunarak yer değiştirilmesine,  

2 ve 3 nolu itiraz hususlarının ise 18. Madde uygulaması ile ilgili olmadığı, bu kapsamda 2 ve 3 nolu itirazların reddine, 

“oybirliğiyle” karar verildi. 

29/04/2019 149 

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 747. maddesindeki, “ Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan 

malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir…” hükmüne istinaden tarafların rızası 

ile söz konusu parsellerin, ekli değişiklik dosyasında belirtildiği gibi; 138 ada 157 parsel aleyhine, 138 ada 159 parsel lehine 

(A1) alanı, 138 ada 158 parsel aleyhine, 138 ada 159 parsel lehine (A2) alanı olacak şekilde geçit hakkı tesis edilmesine, 

“oybirliğiyle” karar verildi. 



 

KARAR 

TARİHİ 

 

SAYISI 
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29/04/2019 150 

3194 Sayılı İmar Kanununun 27. Maddesi ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. madde hükümleri ve 1/25.000 

ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden; İlimiz Babaeski İlçesi 

Erikleryurdu Köyü, 1839 parsel numaralı 5.800,00 m² yüzölçümlü Abdullah GÜVENİLİR adına kayıtlı "Tarla" vasıflı 

taşınmazın, değişiklik dosyasında olduğu gibi (a), (b), (c) ve (d) kısmının vasfı ‘’Arsa’’, (e) kısmının vasfı ise ‘’Tarla’’ olacak 

şekilde 5 (beş) kısma ifraz edilmesine ve oluşan parsellerin cins değişikliğinin yapılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi. 

29/04/2019 

 
151 

3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planının 3.3.1.3 Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, Lüleburgaz ilçesi Eskitaşlı köyü (Eski 2106 parsel) 

142 ada 20 parsel numaralı taşınmazın Fen Bilirkişisinin hazırlamış olduğu krokide de belirtildiği gibi (A) ve (B) olacak şekilde 

2 (iki) kısma ifraz edilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. 



 

 


