
05.01.2021-01 

 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Hankendi Köyünde bulunan 1564 nolu parselde kayıtlı taşınmaz 

üzerindeki tek katlı 116,00 m² alanlı binanın 20,00 m²’lik kısmının tespit edilen yıllık 2.000,00.TL muhammen 

bedeli üzerinden 2886 sayılı D.İ.K.’nın 51/g maddesi gereğince 1. yıl için 2.000,00 TL (İkibin) takip eden 

yıllarda TÜİK’ce belirlenecek TÜFE oranında artırım yapılarak 3 yıllığına Elazığ PTT 

Başmüdürlüğüne kiraya verilmesine, diğer hususların düzenlenecek sözleşme hükümleri gereğince yerine 

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

oybirliği ile karar verildi. 05.01.2021 

 

05.01.2021-02 

 İlimiz Merkez İlçeye bağlı Işıkyolu Köyünde bulunan 137 ada 13 nolu parsel lehine 137 ada 11 nolu 

parsel aleyhine A harfi ile gösterilen 20,35 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. 05.01.2021 

 

05.01.2021-03 

              İlimiz Merkez İlçeye bağlı İçme Köyünde bulunan 112 ada 8, 9, 10 ve 11 nolu parsellerin ekli onaylı 

değişiklik tasarımı ve kroki yerinde gösterildiği şekilde A olarak tevhit 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. 05.01.2021 

 

 

05.01.2021-04 

                 İlimiz Merkez İlçeye bağlı Koruk Köyünde bulunan 1539 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. 05.01.2021 

 

05.01.2021-05 

             İlimiz Merkez İlçeye bağlı Zerteriç Köyünde bulunan 129 ada 14 nolu parsel lehine 129 ada 15 nolu 

parsel aleyhine A harfi ile gösterilen 176,62 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. 05.01.2021 

 

05.01.2021-06 

             Keban İlçesine bağlı Sağdıçlar Köyünde bulunan 195 ada 21 nolu parsel lehine 195 ada 26 nolu parsel 

aleyhine A harfi ile gösterilen 382,13 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. 05.01.2020 

 

05.01.2021-07 

              Sivrice İlçesine bağlı Tarlatepe Köyünde bulunan 114 ada 12 ve 13 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 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. 05.01.2021   

 

12.01.2021-08 

               İlimiz Merkez İlçeye bağlı Doğankuş Köyünde bulunan 105 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz 

üzerinde Oktay OĞUR tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 32,00 m² inşaat alanlı konut kullanım 

amaçlı ve 70,00 m² inşaat alanlı müştemilat (Depo) kullanım amaçlı yapılar 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 39550203074 T.C. 

Kimlik nolu Oktay OĞUR’a 7.736,55 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12.01.2021    

 



12.01.2021-09 

                İlimiz Merkez İlçeye bağlı Gölardı (Şebgen) Köyünde bulunan 128 ada 454 (Mera) ve 128 ada 210 

nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde Bilal YILMAZ tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 

99,00 m² ve 76,00 m² inşaat alanlı 2 adet konut kullanım amaçlı yapılar 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 29.202,01 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12.01.2021  

 

12.01.2021-10 

       İlimiz Merkez İlçeye bağlı Koçkale Köyü köy yerleşik alanı içerisinde bulunan 114 ada 13 nolu 

parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Ahmet ÖZTÜRK tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 201,00 

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 10085185974 T.C. Kimlik nolu Ahmet 

ÖZTÜRK’e 1.000,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12.01.2021 

 

12.01.2021-11 

 İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kurtdere Köyünde bulunan 102 ada 1 nolu parselde kayıtlı Maliye 

Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Rıza BİTER tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 36,00 

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 18149804410 T.C. Kimlik nolu Rıza BİTER’e 

6.007,27 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12.01.2021 

 

12.01.2021-12 

             Karakoçan İlçesine bağlı Hamurkesen Köyünde bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı tescil harici 

alanda kayıtlı taşınmaz üzerinde Ali GÜLBAHÇE tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 107,91 m² 

inşaat alanlı ahır 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 17953915022 T.C. Kimlik nolu Ali 

GÜLBAHÇE’ye 4.708,31 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12.01.2021 

 

12.01.2021-13 

 Keban İlçesine bağlı Bademli Köyü köy yerleşik alanı içerisinde bulunan 184 ada 6 nolu parselde 

kayıtlı taşınmaz üzerinde Yavuz FIRAT tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 108,00 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 25873653054 T.C. Kimlik nolu Yavuz FIRAT’a 1.000,00 TL 

idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12.01.2021 

 

12.01.2021-14 

             Keban İlçesine bağlı Gökbelen Köyü köy yerleşik alanı içerisinde bulunan 164 ada 2 nolu parselde 

kayıtlı taşınmaz üzerinde İshak DOĞAN tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 409,84 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 41080146172 T.C. Kimlik nolu İshak DOĞAN’a 1.000,00 TL 

idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12.01.2021 

 

12.01.2021-15 

 Maden İlçesine bağlı Kartaldere Köyünde bulunan 224 ada 9 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 

Yadigar DOĞANER tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 121,67 m² inşaat alanlı işyeri 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 26641630468 T.C. Kimlik nolu Yadigar DOĞANER’e 18.097,39 TL idari para 

cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12.01.2021 



 

12.01.2021-16 

 Sivrice İlçesine bağlı Dörtbölük Köyü köy yerleşik alanı içerisinde bulunan 108 ada 123 nolu 

parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Eyüp AYTEKİN tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 104,50 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 23053762626 T.C. Kimlik nolu Eyüp 

AYTEKİN’e 1.000,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12.01.2021 

 

12.01.2021-17 

             İlimiz Merkez İlçeye bağlı Gölardı  (Şebgen) Köyünde bulunan 128 ada 247 nolu parselde kayıtlı 

taşınmaz üzerinde Mehmet DAYAK tarafından ruhsatsız ve kaçak olarak inşaa edilen konut kullanım amaçlı 

yapı kanun gereği tanınan 1 aylık süre içerisinde imar mevzuatına uygun hale getirilemediğinden 3194 sayılı 

İmar Kanununun 32. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinin (e) fıkrasına istinaden 

39604201308 T.C. Kimlik Nolu Mehmet DAYAK tarafından yaptırılan konut kullanım amaçlı yapının 

yıkımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 12.01.2021 

 

12.01.2021-18 

             İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kıraç Köyünde bulunan 1778 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 

Mustafa ÖZDEMİR tarafından ruhsatsız ve kaçak olarak inşaa edilen konut kullanım amaçlı yapı kanun gereği 

tanınan 1 aylık süre içerisinde imar mevzuatına uygun hale getirilemediğinden 3194 sayılı İmar Kanununun 

32. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinin (e) fıkrasına istinaden 19795862298 

T.C. Kimlik Nolu Mustafa ÖZDEMİR tarafından yaptırılan konut kullanım amaçlı yapının yıkımının 

yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 12.01.2021 

 

12.01.2021-19 

             İlimiz Merkez İlçeye bağlı Korucu Köyünde bulunan 169 ada 11 nolu parselde kayıtlı taşınmaz 

üzerinde Beyaz TOPAL tarafından ruhsatsız ve kaçak olarak inşaa edilen konut kullanım amaçlı yapı kanun 

gereği tanınan 1 aylık süre içerisinde imar mevzuatına uygun hale getirilemediğinden 3194 sayılı İmar 

Kanununun 32. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinin (e) fıkrasına istinaden 

27673283110 T.C. Kimlik Nolu Beyaz TOPAL tarafından yaptırılan konut kullanum amaçlı yapının yıkımının 

yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 12.01.2021 

 

 

12.01.2021-20 

             Karakoçan İlçesine bağlı Çayırgülü Köyünde bulunan 123 ada 1 ve 142 ada nolu parsellerde kayıtlı 

taşınmazlar üzerinde Mehmet Zeki İLAN tarafından ruhsatsız ve kaçak olarak inşaa edilen konut kullanım 

amaçlı yapı kanun gereği tanınan 1 aylık süre içerisinde imar mevzuatına uygun hale getirilemediğinden 3194 

sayılı İmar Kanununun 32. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinin (e) fıkrasına 

istinaden 33412399622 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Zeki İLAN tarafından yaptırılan konut kullanım amaçlı 

yapının yıkımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 12.01.2021 

 

12.01.2021-21 

 Karakoçan İlçesine bağlı Kızılpınar Köyünde bulunan Maliye Hazinesine ait tescil harici alanda 

bulunan taşınmaz üzerinde Nurettin ZUREL tarafından ruhsatsız ve kaçak olarak inşaa edilen ahır ve samanlık 

kullanım amaçlı yapı kanun gereği tanınan 1 aylık süre içerisinde imar mevzuatına uygun hale 

getirilemediğinden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. 

maddesinin (e) fıkrasına istinaden 30784487438 T.C. Kimlik Nolu Nurettin ZUREL tarafından yaptırılan ahır 

ve samanlık kullanım amaçlı yapının yıkımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 12.01.2021 

 

28.01.2021-22 

            Sivrice İlçesine bağlı Dörtbölük Köyünde bulunan 101 ada 508 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 

Rıza KOÇ tarafından ruhsatsız ve kaçak olarak inşaa edilen konut kullanım amaçlı yapı kanun gereği tanınan 

1 aylık süre içerisinde imar mevzuatına uygun hale getirilemediğinden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. 



maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinin (e) fıkrasına istinaden 21871802098 T.C. 

Kimlik Nolu Rıza KOÇ tarafından yaptırılan konut kullanım amaçlı yapının yıkımının yapılmasına oybirliği 

ile karar verildi. 12.01.2021 

              

12.01.2021-23 

               İlimiz Merkez İlçeye bağlı Alpavut Köyünde bulunan 126 ada 33 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. 12.01.2021 

 

12.01.2021-24 

             İlimiz Merkez İlçeye bağlı Gümüşbağları Köyünde bulunan 152 ada 16 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. 12.01.2021 

 

12.01.2021-25 

 İlimiz Merkez İlçeye bağlı Sarılı Köyünde bulunan 128 ada 11 nolu parsel Köy Yerleşik Alanı 

içerisinde kaldığından ekli onaylı durum krokisi 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. 12.01.2021 

 

19.01.2021-26 

 Karakoçan İlçesine bağlı Yeniköy Köyü köy yerleşik alanı içerisinde bulunan 39 nolu parselde kayıtlı 

taşınmaz üzerinde Emin DOĞAN tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak yaptırılan 657,00 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 32521429862 T.C. Kimlik nolu Emin DOĞAN’a 1.000,00 TL 

idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 19.01.2021 

 

26.01.2021-27 

 İlimiz Merkez İlçeye bağlı Sarılı Köyünde bulunan 147 ada 26 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. 26.01.2021 

 

26.01.2021-28 

 İlimiz Merkez İlçeye bağlı Üngüzek Köyünde bulunan 131 ada 3 nolu parselin ekli onaylı durum 

krokisi ve 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. 26.01.2021 

 

26.01.2021-29 

 Baskil İlçesine bağlı Şeyhhasan Köyünde bulunan 107 ada 191 nolu parselin 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 62. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 6. maddesinin 

(b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi. 26.01.2021 

 

26.01.2021-30 

 Maden İlçesine bağlı Gezin Köyünde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 

Gezin (Elazığ) revizyon ve ilave uygulama imar planında bulunan tevhit ve ifraz edilen parsellerin 



bulunduğu alan parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanda kalan 179 ada 160 ve 161 

nolu parsellerin ekli onaylı, koordinatlı durum krokisi ve kroki yerinde gösterildiği şekilde A olarak tevhit 

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

15 ve 16. maddeleri ile 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile 

karar verildi. 26.01.2021 

 

26.01.2021-31 

 Maden İlçesine bağlı Plaj Köyünde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 

Gezin (Elazığ) revizyon ve ilave uygulama imar planında bulunan tevhit ve ifraz edilen parsellerin 

bulunduğu alan parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanda kalan 101 ada 16 nolu 

parselin ekli onaylı, koordinatlı durum krokisi ve kroki yerinde gösterildiği şekilde 16, Y ve Y1 olarak ifraz 

edilmesine, 16 nolu parselin arsa olarak tesciline Y ve Y1 nolu parsellerin yol olarak terkine 3194 sayılı İmar 

Kanununun 15 ve 16. maddeleri ile 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince 

oybirliği ile karar verildi. 26.01.2021 

 

26.01.2021-32 

 Maden İlçesine bağlı Plaj Köyünde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 

Gezin (Elazığ) revizyon ve ilave uygulama imar planında bulunan tevhit ve ifraz edilen parsellerin 

bulunduğu alan parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanda kalan 107 ada 4 parselin 

ekli onaylı, koordinatlı durum krokisi ve kroki yerinde gösterildiği şekilde A ve B olarak ifraz edilmesine, 

3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri ile 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) 

fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi. 26.01.2021 

 

26.01.2021-33 

 Maden İlçesine bağlı Plaj Köyünde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 

Gezin (Elazığ) revizyon ve ilave uygulama imar planında bulunan tevhit ve ifraz edilen parsellerin 

bulunduğu alan parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanda kalan 126 ada 56 nolu 

parselin ekli onaylı, koordinatlı durum krokisi ve kroki yerinde gösterildiği şekilde 56, Y1 ve Y2 olarak ifraz 

edilmesine, 56 nolu parselin arsa olarak tesciline Y1 ve Y2 nolu parsellerin yol olarak terkine 3194 sayılı İmar 

Kanununun 15 ve 16. maddeleri ile 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince 

oybirliği ile karar verildi. 26.01.2021 

 

26.01.2021-34 

 Maden İlçesine bağlı Plaj Köyünde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 

Gezin (Elazığ) revizyon ve ilave uygulama imar planında bulunan tevhit ve ifraz edilen parsellerin 

bulunduğu alan parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanda kalan 127 ada 24 nolu 

parselin ekli onaylı, koordinatlı durum krokisi ve kroki yerinde gösterildiği şekilde 24, Y ve Y1 olarak ifraz 

edilmesine, 24 nolu parselin arsa olarak tesciline Y ve Y1 nolu parsellerin yol olarak terkine 3194 sayılı İmar 

Kanununun 15 ve 16. maddeleri ile 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince 

oybirliği ile karar verildi. 26.01.2021 

 


