
MECLİS KARAR ÖZETLERİ 
03.11.2009 Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri 

KARAR SAYISI- 066 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan 

oturum açıldı, gündem tetkik edildi. 

    KARAR SAYISI- 067 : 5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereğince görüşülerek karara 

alınmasına dair Başkanlık yazısı Meclisimizin 03/11/2009 tarihinde okundu.Konu üzerinde 

yapılan görüşmeler neticesinde yapılan açık oylama sonucunda 2010 yılı Belediye tahmini 

bütçesinin Plan ve bütçe komisyonuna havalesine ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 

hazırlanacak rapor doğrultusunda gelecek oturumda 2010 yılı mali Bütçesinin karara 

bağlanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

   KARAR SAYISI- 068 : MADDE -3- Zafer YAZICI’nın 27/10/2009 tarih ve 808 sayılı dilekçesine 

istinaden Selahattin ÖZDEMİR, Mustafa GEDİKLİ, Hayrettin KAYA ve Nuri YALÇIN’ın kat artırımı 

ile ilgili dilekçelerinin görüşülmesi.  

İlçe Merkezi Lise Caddesi 418 ada üzerinde bulunan  parseller şehir imar planımızın   içerisinde 

olup bitişik nizam 6 katlı, 419 ada üzerinde bulunan  parseller 5 katlı  konut alanıdır. 

Dilekçe sahiplerinden Hayrettin KAYA,Selahattin ÖZDEMİR ve  Nuri YALÇIN statik açıdan bir 

sakınca olmayacağı için binalarının üzerine proje ve eklerine uygun olarak 1 kat ilave 

verilmesini, Mustafa GEDİKLİ ise 5 kat olan imar izninin 6 kat olmasını talep etmektedirler. 

3194 sayılı İmar Kanununun imar plan değişikliklerinde uyulması gereken esaslara dair 

yönetmeliğin  22. Maddesinin ilgili fıkralarına göre kat artırımının mümkün olmadığı 

gözükmektedir.   

 Bu Kanun maddesine istinaden 418 nolu ada da ilave 1 kat   artırımı olduğundan Dilekçe 

sahiplerinden Hayrettin KAYA,Selahattin ÖZDEMİR ve  Nuri YALÇIN  ilave 1  kat artırımı 

isteklerinin     reddine, Mustafa GEDİKLİ’nin İmar Planında 5 kat olan imar izninin 6 kata 

çıkarılması için Belediye İmar komisyonuna havalesine ve İmar Komisyon raporundan sonra bir 

sonra ki  meclis gündeminde ele alınmasına yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile 

karar verildi. 

  KARAR SAYISI- 069 : Barhal Çayı üzerine yapılması planlanan köprünün imar plan 

düzenlemesinin görüşülmesi. 

Artvin İli, Yusufeli İlçesi 30L-Id İmar Paftasında 27300-27400 dikey ve 26400-26500 yatay 

koordinatları arasında  bulunan mevcut imar planına göre değişikliğin amacını oluşturan ve 

yapılması planlanan köprünün, 3194 sayılı imar kanunun imar plan değişikliklerinde uyulması 

gereken esaslar doğrultusunda hazırlanan düzenlemenin  onanarak kabulüne mevcudun oy 

birliği ile karar verildi 

 

  

          Muharrem AYTEKİN                 Miktat DEMİRKIRAN        Ahmet SÖNMEZ   

Belediye ve Meclis Başkanı Vekili           Katip Üye                      Katip Üye 

 


	MECLİS KARAR ÖZETLERİ

