
MECLİS KARAR ÖZETLERİ 
01.06.2010 Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri 

KARAR SAYISI- 39: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan 

oturum açıldı, gündem tetkik edildi. 

KARAR SAYISI- 40: 2010 Yılı Mayıs ayı Meclis Karar Özetlerinin Okunması. 

2010 Yılı Mayıs ayı Meclis karar özetleri Belediye Başkanı Eyüp   AYTEKİN tarafından okundu. 

Karar Özetlerinin okunması bilgilendirme mahiyetinde olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama 

neticesinde 2010 Yılı Mayıs ayı Meclis karar özetlerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

KARAR SAYISI- 41:Bedel Takdir Kıymet Komisyonu raporuna istinaden Kezziban KÜÇÜK’ün 

Hasan ağa Mahallesindeki binasının yola gelen kısmının satış bedelinin görüşülmesi. 

     26/04/2010 Tarihinde Başkanlık oluru ile oluşturulan Bedel Takdir Kıymet Komisyonu 

24/05/2010 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğü odasında 

toplanarak değerlendirme yapmış olup; İlçe merkezi Hasan ağa Mahallesinde bulunan arsaların 

metre kare birim fiyatının Maliye Bakanlığı Artvin Defterdarlığının 2010 yılı Yusufeli İlçesi Hasan 

ağa Mahallesi üzerindeki arsaların metre kare birim fiyatı olan 130.00.-TL’nin uygun olduğuna; 

dolayısı ile Takdir Kıymet Komisyonunda metre kare birim fiyatı 130.00.-TL değerinde belirtilen 

ve yoldan ihdas edilecek 33,79m2 lik taşınmazın Belediyemiz adına tescil edildikten sonra 

Kezziban KÜÇÜK adına kayıtlı bulunan 247 ada 7 nolu parsele tevhid edilmesi uygun 

görüldüğünden Kezziban KÜÇÜK adına tescil edilmesi amacı ile 33,79x130=4.392,70.-TL bedelle 

Kezziban KÜÇÜK’a satışının uygun olduğuna, bu yerle ilgili satış işlemlerini yapmaya Ahmet oğlu 

1964 doğumlu Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp AYTEKİN’e yetki verilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 

KARAR SAYISI- 42: Ahmet Özer'in kat artırımı hakkında imar komisyonu raporunun görüşülmesi. 

Ahmet ÖZER’in 26/04/2010 tarih ve 322 sayılı dilekçesine istinaden Yusufeli Belediye Meclisinin 

04/05/2010 tarih ve 36 nolu meclis kararı ile İlçe Merkezi Merkez Mahallesi 24–25 Fa pafta142 

ada, 43 nolu parsel üzerinde bulunan ve İmar Planında bitişik nizam 5 kat olan imar izninin 6 

kata çıkarılması amacı ile yapılan imar plan değişikliği için Belediye İmar Komisyonuna havale 

edilen dosya hakkında rapor hazırlamak için 01/06/2010 Salı günü saat 14.00 da Belediye 

Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğü odasında toplanarak değerlendirme yapılmış olup;   

Komisyonumuzca İmar Plan Değişikliğinin uygun olduğuna karar verilen raporun Belediye 

Meclisimizce de incelenerek imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesine 

göre onanmasına; yasal ilan süresinden sonra itiraz olmaması halinde planın uygulanmasında 

sakınca olmadığına üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 43:Hikmet KELEŞ’in kat artırımı hakkında imar komisyonu raporunun 

görüşülmesi. 

Hikmet KELEŞ’in müracaatına istinaden Yusufeli Belediye Meclisinin 02/02/2010 tarih ve 7 nolu 

meclis kararı ile İlçe Merkezi Şehit Murat İspirli Caddesi üzerinde bulunan 365 ada, 21 parsel 

üzerinde bulunan ve İmar Planında bitişik nizam 4 kat olan imar izninin 5 kata çıkarılması amacı 

ile yapılan imar plan değişikliği için Belediye İmar Komisyonuna havale edilen dosya hakkında 

rapor hazırlamak için 01/06/2010 Salı günü saat 14.00 da Belediye Başkanlığımız Fen İşleri 

Müdürlüğü odasında toplanarak değerlendirme yapılmış olup;   Komisyonumuzca İmar Plan 

Değişikliğinin uygun olduğuna karar verilen raporun Belediye Meclisimizce de incelenerek imar 

plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesine göre onanmasına; yasal ilan 

süresinden sonra itiraz olmaması halinde planın uygulanmasında sakınca olmadığına üyelerin oy 

birliği ile karar verildi. 



KARAR SAYISI- 44: Hikmet KELEŞ’in kat artırımı hakkında imar komisyonu raporunun 

görüşülmesi. 

Hikmet KELEŞ’in müracaatına istinaden Yusufeli Belediye Meclisinin 02/02/2010 tarih ve 7 nolu 

meclis kararı ile İlçe Merkezi Şehit Murat İspirli Caddesi üzerinde bulunan 365 ada, 21 parsel 

üzerinde bulunan ve İmar Planında bitişik nizam 4 kat olan imar izninin 5 kata çıkarılması amacı 

ile yapılan imar plan değişikliği için Belediye İmar Komisyonuna havale edilen dosya hakkında 

rapor hazırlamak için 01/06/2010 Salı günü saat 14.00 da Belediye Başkanlığımız Fen İşleri 

Müdürlüğü odasında toplanarak değerlendirme yapılmış olup;   Komisyonumuzca İmar Plan 

Değişikliğinin uygun olduğuna karar verilen raporun Belediye Meclisimizce de incelenerek imar 

plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesine göre onanmasına; yasal ilan 

süresinden sonra itiraz olmaması halinde planın uygulanmasında sakınca olmadığına üyelerin oy 

birliği ile karar verildi. 
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