
Tarihi Nosu

1 112   13.07.2016 111
İL ENCÜMENİ        

(İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müd.)

İlimize bağlı, Hasanbeyli İlçesi, Kalecik Köyü, 439 parsel üzerine kaçak
yapılaşma yapıldığından dolayı Ahmet Tufan YILDIRIM'a 1.122,26 ¨ idari para
cezası verilmesine, komşu parsele yapı yaklaşım asgari çekme mesafesi
bırakılıncaya kadar yıkım kararı verilmesi, ulaşım yolunun Plansız alanlar İmar
Yönetmeliği hükümleri uyarınca ifraz ve tevhit yapılarak saglanması
sonrasında oturma müsadesi verilmesi ile ilgili incelemenin görüşülerek
karara bağlanması.

2 113   18.07.2016 6830 İL ÖZEL İDARESİ         
(Emlak İstimlak Müd.)

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes Mahallesi,
19501 Sokak, No:31/1 (Zirai Donatım eski yeri) olarak bilinen yerde bitişik
halde bulunan 10 adet kapalı depo SS Hazır Giyimciler Yapı Kooperatıfine 3
yıllığına kiraya verilmiş olup kira süresi 19.06.2016 tarihinde bitmiştir. Söz
konusu taşınmazın satışı gündemde olduğundan dolayı kiracıların kira süresi
uzatılmamış ve tahliye edilmesi istenmiştir. Kooperatif üyelerinden çoğunluğu
tahliye edilmiş olup, ancak 6 nolu bölme depo ile 10 nolu bölme depoya ait
kiracıların yer sıkıntısı ve taahhüt altına girdikleri işler ile çalışanlarının bir
anda işsiz kalmamaları için tahliye taahhütnamesi vermek şartı ile satışı
yapılıncaya kadar depoların (Taşınmazın) korunması açısından cüzi bir ecri
misil ödemek veya güvenlik elamanı tutarak masraflarının kendileri tarafından
karşılanması şartı ile yerlerinde kalma isteğine ait talebin görüşülerek karara
bağlanması.

3 114   19.07.2016 6890
İL ÖZEL İDARESİ         
(İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müd.)

İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Aydınlar Köyü sınırları içerisinde izinsiz kaçak yapı
yaptığı tespit gerekçesi ile 15.06.2016 tarih ve 94 sayılı İl Encümeni kararı ile
1.703,94 TL idari para cezası verilmiş olup, Kaçak inşaat sahibi Menderes
AKSANCAR tarafından kaçak inşaatın mevzuata uyğun hale getirmeden
inşaatına devam ettiği tespit edildiğinden dolayı cezasının bir kat artırılarak
3.407,88 ¨ idari para cezası uygulanması ile ilgili talebin görüşülerek karar
bağlanması. 

4 115   20.07.2016 6937
İL ÖZEL İDARESİ         
(İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müd.)

İlimiz Merkeze bağlı, Yeniköy Köyü, Ceyhan Nehir yatağı kıyısında, eski kum-
çakıl ocağında bulunan elek üstü (halapa tabir edilen) filitre malzemesini KDV
dahil 2000 ton X 3,00 ¨ = 6.000 ¨ muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı
Devlet ihale Kanununun 51/a maddesi gereğince pazarlık usulü ile taliplilerine
satışının yapılabilmesi için ihale karara alınması ile ilgili talebin görüşülerek
karara bağlanması. 
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