
06.04.2021-129 

 Baskil İlçesine bağlı Topalkem Köyünde bulunan 7.115 m² alanlı kum-çakıl ocağının kiraya 

verilmek üzere beş yıl için tespit edilen 68.681,25 TL. muhammen bedeli üzerinden 2886 sayılı D.İ.K.’nın 45. 

maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile yapılan ihalesinde, İhaleye tek talipli olarak katılan Ahmet Turan 

YAMAN’ın teklif ettiği 71.000,00 TL kira bedeli muhammen bedeline nispetle tercihe layık görülerek, söz 

konusu kum – çakıl ocağının 71.000,00 (Yetmişbirbin) TL bedelle 5 yıllığına Ahmet Turan YAMAN’a 

kiraya verilmesine, diğer hususların 3213 sayılı Maden Kanununun 5177 sayılı Maden Kanunu ile değişik 1 

(a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği, düzenlenen şartname ve düzenlenecek sözleşme 

hükümleri gereğince yerine getirilmesine, kararın 2886 sayılı D.İ.K.’nın 31. maddesi gereğince İta Amirinin 

Onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi. 06.04.2021 

 

06.04.2021-130 

 Arıcak İlçesinde bulunan Sentetik çim sahanın aydınlatılması işinde kullanılmak üzere 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanununun 26/d ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesi gereğince 

İl Özel İdaresi 2021 mali yılı bütçesinin 44.23.01.04.00-01.6.0.00-5-09.6- Yedek Ödenek tertibinden 

57.000,00 TL ödeneğin tenzil edilerek 44.23.01.04.00-01.3.9.00-5-07.1.9.01- Dernek Birlik Kurum Kuruluş 

Sandık vb. Kuruluşlar (Birliklere Yardım) harcama kalemine aktarılmasına, aktarılan ödeneğin söz konusu 

aydınlatma işinde kullanılmak üzere düzenlenecek protokol çerçevesinde Arıcak İlçesi Köylere Hizmet 

Götürme Birliğine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. 06.04.2021 

 

06.04.2021-131 

              İlimiz Merkez İlçeye bağlı Alpavut Köyünde bulunan 107 ada 13 nolu parsel aleyhine 107 ada 10 

nolu parsel lehine A harfi ile gösterilen 135,37 m² alanda ekli onaylı değişiklik tasarımı ve kroki yerinde 

gösterildiği şekilde daimi geçit hakkı tesis edilmesine 3194 sayılı İmar Kanununun 14 ve 16. maddeleri ile 

5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi. 06.04.2021 

 

06.04.2021-132 

                 İlimiz Merkez İlçeye bağlı Gözpınar Köyünde bulunan 451 nolu parsel aleyhine 454 nolu parsel 

lehine A harfi ile gösterilen 123,31 m² alanda ekli onaylı değişiklik tasarımı ve kroki yerinde gösterildiği 

şekilde daimi geçit hakkı tesis edilmesine 3194 sayılı İmar Kanununun 14 ve 16. maddeleri ile 5302 sayılı İl 

Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi. 06.04.2021 

 

06.04.2021-133 

             İlimiz Merkez İlçeye bağlı Hankendi Köyünde Mülga Hankendi Belediyesi tarafından hazırlanan imar 

planında bulunan arsa vasıflı 1698 ada 1 ve 12 nolu parsellerin ekli onaylı değişiklik tasarımı ve kroki yerinde 

gösterildiği şekilde A olarak tevhit edilmesine 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri ve 5302 sayılı 

İl Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi. 06.04.2021 

 

06.04.2021-134 

             İlimiz Merkez İlçeye bağlı Işıkyolu Köyünde bulunan 114 ada 50 nolu parsel aleyhine 114 ada 48 

nolu parsel lehine A harfi ile gösterilen 179,97 m² alanda ekli onaylı değişiklik tasarımı ve kroki yerinde 

gösterildiği şekilde yol geçit hakkı tesis edilmesine 3194 sayılı İmar Kanununun 14 ve 16. maddeleri ile 5302 

sayılı İl Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi. 06.04.2021 

 

06.04.2021-135 

              İlimiz Merkez İlçeye bağlı Işıkyolu Köyünde bulunan 149 ada 14 nolu parsel Köy Yerleşik Alanı 

içerisinde kaldığından ekli onaylı durum haritası ve kroki yerinde gösterildiği şekilde A ve B olarak ifraz 

edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanununa bağlı olarak çıkarılan Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 44 ve 45. 

maddeleri ile 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar 

verildi. 06.04.2021 

 

 

 

 

 



06.04.2021-136 

               İlimiz Merkez İlçeye bağlı Koparuşağı Köyünde bulunan 111 ada 21 nolu parsel aleyhine 111 ada 

14 nolu parsel lehine A harfi ile gösterilen 173,30 m² alanda ekli onaylı değişiklik tasarımı ve kroki yerinde 

gösterildiği şekilde daimi geçit hakkı tesis edilmesine 3194 sayılı İmar Kanununun 14 ve 16. maddeleri ile 

5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi. 06.04.2021 

 

06.04.2021-137 

            İlimiz Merkez İlçeye bağlı Nekerek Köyünde bulunan 136 ada 118 nolu parselin ekli onaylı durum 

haritası ve kroki yerinde gösterildiği şekilde A, B ve C olarak ifraz edilmesine, B nolu parselden İl Özel İdaresi 

hizmet alanında bulunan köy yolu geçtiğinden 894,27 m²’lik kısmının bedelsiz olarak terki için 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanununun 5. maddesi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına, kararın 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanununun 6. Maddesi gereğince İl Valisinin Onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi. 

06.04.2021 

 

06.04.2021-138 

             İlimiz Merkez İlçeye bağlı Yalnız Köyünde bulunan 474 nolu parsel üzerinde Güneş Enerjisi Santrali 

kurulması amacıyla çizdirilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İl 

Genel Meclisinin 03.11.2017 tarih ve 309 sayılı kararı ile onaylandığından (Uygulama İmar planı değişikliği, 

plan notları ve plan açıklama notlarında güneş panel yükseklikleri teknolojik özelliklerine göre Yençok serbest 

olup emsale dahil değildir, yapı inşaat emsali E:0,05 ve yapı yüksekliği Yençok: 6,50 olup 2 katı geçemez) 

imar planı içerisinde kalan 474 nolu parselin ekli onaylı ve koordinatlı durum haritası ve kroki yerinde 

gösterildiği şekilde 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri gereğince 474 ve Y olarak ifraz 

edilmesine, 474 nolu parselin arsa olarak tesciline, Y nolu parselin yol olarak terkine 5302 sayılı İl Özel İdare 

Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi. 06.04.2021 

 

06.04.2021-139 

 İlimiz Merkez İlçeye bağlı Yalınız Köyünde bulunan 478 nolu parsel için hazırlanan uygulama 

imar planı İl Genel Meclisinin 05.09.2016 tarih ve 282 sayılı kararı ile onaylandığından (Uygulama İmar planı 

değişikliği, plan notları ve plan açıklama notlarında güneş panel yükseklikleri teknolojik özelliklerine göre 

Yençok serbest olup emsale dahil değildir, yapı inşaat emsali E:0,05 ve yapı yüksekliği Yençok: 6,50 olup 2 

katı geçemez) imar planı içerisinde kalan 478 nolu nolu parselin ekli onaylı ve koordinatlı durum haritası ve 

kroki yerinde gösterildiği şekilde 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri gereğince 478 ve Y olarak 

ifraz edilmesine, 478 nolu parselin arsa olarak tesciline, Y nolu parsellerin yol olarak terkine 5302 sayılı İl 

Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi. 06.04.2021 

 

 

06.04.2021-140 

             Arıcak İlçesine bağlı Yoğunbilek Köyünde bulunan 190 ada 5 nolu parsel aleyhine 190 ada 6 nolu 

parsel lehine A harfi ile gösterilen 110,37 m² alanda ekli onaylı değişiklik tasarımı ve kroki yerinde gösterildiği 

şekilde yol geçit hakkı tesis edilmesine 3194 sayılı İmar Kanununun 14 ve 16. maddeleri ile 5302 sayılı İl 

Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi. 06.04.2021 

 

06.04.2021-141 

 Baskil İlçesine bağlı Bilaluşağı Köyünde bulunan 1821 nolu parselin ekli onaylı kroki yerinde 

gösterildiği şekilde A ve B olarak ifraz edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanununa bağlı olarak çıkarılan Plansız 

Alanlar Yönetmeliğinin 62. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası 

gereğince oybirliği ile karar verildi. 06.04.2021 

 

06.04.2021-142 

             Baskil İlçesine bağlı Bozoğlak Köyünde bulunan 165 ada 39 nolu parsel aleyhine 165 ada 43 nolu 

parsel lehine A harfi ile gösterilen 170,21 m² alanda ekli onaylı değişiklik tasarımı ve kroki yerinde gösterildiği 

şekilde yol geçit hakkı tesis edilmesine 3194 sayılı İmar Kanununun 14 ve 16. maddeleri ile 5302 sayılı İl 

Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi. 06.04.2021 

 

 



06.04.2021-143 

 Baskil İlçesine bağlı Situşağı Köyünde bulunan 102 ada 174 nolu parsel Köy Yerleşik Alanı 

içerisinde kaldığından ekli onaylı durum haritası ve kroki yerinde gösterildiği şekilde A, B ve C olarak ifraz 

edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanununa bağlı olarak çıkarılan Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 44 ve 45. 

maddeleri ile 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar 

verildi. 06.04.2021 

  

06.04.2021-144 

 Keban İlçesine bağlı Altınkürek Köyünde bulunan 117 ada 6 nolu parsel aleyhine 117 ada 5 nolu 

parsel lehine A harfi ile gösterilen 71,79 m² alanda ekli onaylı değişiklik tasarımı ve kroki yerinde gösterildiği 

şekilde yol geçit hakkı tesis edilmesine 3194 sayılı İmar Kanununun 14 ve 16. maddeleri ile 5302 sayılı İl 

Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi. 06.04.2021 

 

06.04.2021-145 

             5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 27. Maddesi gereğince haftada en az bir defa yapılacak İl 

Encümen toplantılarının her haftanın Salı günü saat 10:00’da İl Özel İdaresi Hizmet Binasının 3. Katında 

bulunan İl Encümen Toplantı salonunda veya idarenin uygun göreceği bir yerde yapılmasına oybirliği ile karar 

verildi. 06.04.2021 

 

13.04.2021-146 

             İlimiz Merkez İlçeye bağlı Çöteli Köyünde bulunan 117 ada 11 nolu parsel üzerinde Mehmet 

KARABULUT tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 171,00 m² inşaat alanlı 2 katlı konut kullanım 

amaçlı yapı ve 55,86 m² inşaat alanlı havuz kullanım amaçlı yapı 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi 

gereğince kaçak yapı statüsünde değerlendirildiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi ve 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinin (e) fıkrasına istinaden yapı sahibi 10385182772 T.C. Kimlik 

nolu Mehmet KARABULUT’a konut kullanım amaçlı yapı için 27.284,02 TL ve havuz kullanım amaçlı yapı 

için 3.109,04 TL olmak üzere toplam 30.393,06 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 

13.04.2021  

 

13.04.2021-147 

             İlimiz Merkez İlçeye bağlı Çöteli Köyünde bulunan 118 ada 49 nolu parsel üzerinde Necdet 

ÖZDEMİR tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 81,00 m² inşaat alanlı tek katlı konut kullanım 

amaçlı yapı 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince kaçak yapı statüsünde değerlendirildiğinden, 

3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinin (e) 

fıkrasına istinaden yapı sahibi 31951456240 T.C. Kimlik nolu Necdet ÖZDEMİR’e 13.029,31 TL idari para 

cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 13.04.2021  

 

13.04.2021-148 

             İlimiz Merkez İlçeye bağlı Uzuntarla (Erzürük) Köyünde bulunan 118 ada 50 nolu parsel üzerinde 

Süheyla YÜCE tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 180,00 m² inşaat alanlı 2 katlı konut kullanım 

amaçlı yapı 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince kaçak yapı statüsünde değerlendirildiğinden, 

3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinin (e) 

fıkrasına istinaden yapı sahibi 35296346020 T.C. Kimlik nolu Süheyla YÜCE’ye 22.676,04 TL idari para 

cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 13.04.2021 

 

13.04.2021-149 

 İlimiz Merkez İlçeye bağlı Gölardı Köyünde bulunan 128 ada 454 nolu parsel (mera) 128 ada 210 

nolu parsel (Ömer KILINÇ’a ait) üzerinde Bilal YILMAZ tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 

198,00 m² ve 152,00 m² inşaat alanlı 2 adet 2 katlı konut kullanım amaçlı yapıyapılar, 3194 sayılı İmar 

Kanununun 32. maddesi gereğince kaçak yapı statüsünde değerlendirildiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 

42. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinin (e) fıkrasına istinaden yapı sahibi 

34588058696 T.C. Kimlik nolu Bilal YILMAZ’a 63.679,26 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 13.04.2021 

 

 



13.04.2021-150 

            İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kavakpınarı (Akmezra) Köyünde bulunan 371 nolu parsel üzerinde 

Sebahattin YILDIRIM tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 199,00 m² inşaat alanlı 2 katlı konut 

kullanım amaçlı yapı 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince kaçak yapı statüsünde 

değerlendirildiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. 

maddesinin (e) fıkrasına istinaden yapı sahibi 11765124108 T.C. Kimlik nolu Sebahattin YILDIRIM’a 

31.747,60 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 13.04.2021  

              

13.04.2021-151 

               İlimiz Merkez İlçeye bağlı Poyraz Köyü köy yerleşik alanı içerisinde bulunan 122 ada 16 nolu 

parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Hüsamettin KAYA tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 374,40 

m² inşaat alanlı konut kullanım amaçlı 2 katlı yapı ve 40,00 m² inşaat alanlı havuz kullanım amaçlı yapı, 3194 

sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince kaçak yapı statüsünde değerlendirildiğinden, 3194 sayılı İmar 

Kanununun 42. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinin (e) fıkrasına istinaden yapı 

sahibi 44806021814 T.C. Kimlik nolu Hüsamettin KAYA’ya 1.091,10 TL idari para cezası verilmesine 

oybirliği ile karar verildi. 13.04.2021  

 

13.04.2021-152 

             İlimiz Merkez İlçeye bağlı Poyraz Köyü köy yerleşik alanı içerisinde bulunan 2751 nolu parselde 

kayıtlı taşınmaz üzerinde Musa Kağan AKTAŞ tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 154,55 m² 

inşaat alanlı konut kullanım amaçlı yapı, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince kaçak yapı 

statüsünde değerlendirildiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 26. maddesinin (e) fıkrasına istinaden yapı sahibi 39505209586 T.C. Kimlik nolu Musa Kağan 

AKTAŞ’a 1.091,10 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 13.04.2021 

 

13.04.2021-153 

 İlimiz Merkez İlçeye bağlı Uzuntarla Köyü köy yerleşik alanı içerisinde bulunan 126 ada 7 nolu 

parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Kenan KAPTANTOĞRUL tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 

215,60 m² inşaat alanlı 2 katlı konut kullanım amaçlı yapı, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince 

kaçak yapı statüsünde değerlendirildiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanununun 26. maddesinin (e) fıkrasına istinaden yapı sahibi 22606767590 T.C. Kimlik nolu Kenan 

KAPTANTOĞRUL’a 1.091,10 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 13.04.2021  

 

27.04.2021-154 

              İlimiz Merkez İlçeye bağlı Yukarıdemirtaş Köyünde bulunan 241 nolu parsel aleyhine 253 nolu 

parsel lehine A harfi ile gösterilen 539,05 m² alanda ekli onaylı değişiklik tasarımı ve kroki yerinde gösterildiği 

şekilde yol geçit hakkı tesis edilmesine 3194 sayılı İmar Kanununun 14 ve 16. maddeleri ile 5302 sayılı İl 

Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi. 27.04.2021 

 

27.04.2021-155 

                Kovancılar İlçesine bağlı Çatakbaşı Köyünde bulunan 243 ve 244 nolu parseller Köy Yerleşik Alanı 

içerisinde kaldığından ekli onaylı durum haritası ve kroki yerinde gösterildiği şekilde A olarak tevhit 

edilmesine tevhit sonucu oluşan A nolu parselin B, C, D ve E olarak ifraz edilmesine, 3194 sayılı İmar 

Kanununa bağlı olarak çıkarılan Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 44 ve 45. maddeleri ile 5302 sayılı İl Özel 

İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi. 27.04.2021 

 

27.04.2021-156 

 İlimiz Merkez İlçeye bağlı Uzuntarla (Erzürük) Köyü köy yerleşik alanı içerisinde bulunan 126 ada 

4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Hasan YELOĞLU tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 

(temel imalatı tamamlanmış zemin kat kalıbı çakılı halde) 136,59 m² inşaat alanlı konut kullanım amaçlı yapı, 

3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince kaçak yapı statüsünde değerlendirildiğinden, 3194 sayılı 

İmar Kanununun 42. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinin (e) fıkrasına istinaden 

yapı sahibi 38833228490 T.C. Kimlik nolu Hasan YELOĞLU’na 1.091,10 TL idari para cezası verilmesine 

oybirliği ile karar verildi. 27.04.2021  

 



27.04.2021-157 

 İlimiz Merkez İlçeye bağlı Uzuntarla (Erzürük) Köyü köy yerleşik alanı içerisinde bulunan 126 

ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Cezmi İLBAY tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 

(temel imalatı tamamlanmış zemin kat kalıbı çakılı halde) 129,25 m² inşaat alanlı konut kullanım amaçlı yapı, 

3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince kaçak yapı statüsünde değerlendirildiğinden, 3194 sayılı 

İmar Kanununun 42. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinin (e) fıkrasına istinaden 

yapı sahibi 37882260130 T.C. Kimlik nolu Cezmi İLBAY’a 1.091,10 TL idari para cezası verilmesine 

oybirliği ile karar verildi. 27.04.2021 

 


