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İLGİ: a)29.03.2000 tarih ve 2111 sayılı genelgemiz. 

 b)Bakanlığımızın 08.05.2000 tarih ve Mahalli İd. Gen. Müd 80496 sayılı yazısı.  

 

Köy kurulması, köy tüzel kişiliğinin kaldırılması, köy merkezinin değiştirilmesi ve idari 

bağlılık değişikliği taleplerine dair düzenlenecek işlem dosyalarıyla birlikte krokilerin de 

Bakanlığımıza gönderilmesi hususu ilgi (a) genelgemizde belirtilmiştir. 

 

Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında 

Yönetmeliğin  28 inci maddesinde belirtilen kriterlerden; ayrılma ve birleşme isteğinde bulunan idari 

birimlerin ayrılmak istediği idari birim ile bağlanmak istediği idari birimin ve bunların bağlılarının 

adlarının belirtilerek, sınırlarını (farklı renklerde), komşu köy ve kasabalarının belli başlı dağlarını, 

tepelerini, büyük ve önemli akarsularını, göllerini, barajlarını, demiryollarını, Devlet, il ve köy yolları 

ile bunların standartlarını, ormanlarını  ve diğer önemli kamu kuruluşlarını gösteren krokinin, 

 

Anılan Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci bendi uyarınca; bağımsız köy haline 

getirilmesi istenilen bağlı veya bağlılar ile ayrılacakları köy ve belediyenin adları ile birlikte köy ve 

belediyeye kalan kısımlar, yol durumları, dağ, nehir gibi tabii engelleri, kurulacak köyün ana köy ve 

belediye ile arasında çizilmesi düşünülen sınırları (farklı renklerde), öteden beri birlikte 

faydalandıkları mer’a, yayla, değirmen gibi orta malların yerlerini gösteren krokinin, 

 

İlgili Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda 1/25.000 ölçekli 

paftalarından koordinatları gösterilmeden kopye edilerek  düzenlenmesini, 

 

İlgi (a) genelgemizdeki esaslarla birlikte yukarıda belirtilen hususlara uyulmadan düzenlenen 

krokilere ait işlem dosyalarının Bakanlığa gönderilmemesini, 

 

Ayrıca; köy kurulması, idari bağlılık değişikliği yapılması, köy tüzel kişiliğinin kaldırılması 

talebiyle Bakanlığımıza gönderilip henüz işlemleri sonuçlanmayan dosyalarda yer alan (ekte isimleri 

belirtilen)  köy ve bağlıların nüfuslarının,    22 Ekim 2000 tarihinde yapılan 14.Genel Nüfusu Sayımı 

sonuçlarının belirlenmesinden sonra yeniden Bakanlığımıza bildirilmesini, yeni düzenlenecek 

dosyalarda da anılan nüfus sayımının dikkate alınmasını, 

 

Rica ederim. 

 

                                                                                                             Ahmet  KARABİLGİN 

                                                                                                                            Vali 

                                                                                                                          Bakan a. 
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