
MECLİS KARAR ÖZETLERİ 
06.07.2010 Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri 

KARAR SAYISI- 45:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan 

oturum açıldı, gündem tetkik edildi. 

            

KARAR SAYISI- 46: 2010 Yılı Haziran ayı Meclis Karar Özetlerinin Okunması. 

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

Karar Özetlerinin okunması bilgilendirme mahiyetinde olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama 

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

             

KARAR SAYISI- 47:2010 Yılı Ek Bütçesinin görüşülmesi.  

Gündemin 3. maddesinde Yusufeli Belediye Encümeninin 23.06.2010 tarih ve 62 sayılı Encümen 

Kararı ile Belediye meclisine havale edilen 2010 yılı ek gelir gider teklif bütçesi Belediye 

Meclisince de yapılan incelemeler sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi 

gereği, ek bütçenin gelir ve gider tertipleri, bölüm toplamları itibariyle ekli cetvellerde gibi 

Olmasına oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 48: Kazım Karabekir Mahallesi Camii mevkiinde İmar Plan yolunun düzenlenmesi 

dosyasının görüşülmesi. 

İbrahim UZUN ’un 30/06/2010 tarih ve 500 sayılı dilekçesine istinaden Yusufeli Belediye 

Meclisinin 06/07/2010 tarih ve 48 nolu meclis kararı ile İlçe Merkezi Kazım Karabekir Mahallesi 

24–25 G-c pafta 165 ada, 3 nolu parsel üzerinde bulunan ve İmar Planında ayrık nizam 3 kat olan 

adanın batı kısmından geçmekte olan 10 metre genişliğindeki yolun kadastro yolu güzergahı 

üzerine ötelenmesi amacı ile yapılan imar plan değişikliği 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- 49:Yeni Sanayi bölgesindeki dükkânların kat irtifakı, kat mülkiyeti, cins değişikliği 

ve bağımsız bölümlerin satış işlemleri için Belediye Başkanına İmza yetkisi verilmesi 

görüşülmesi. 

Tüzel kişiliğimize ait olan 24–25-Fd Pafta 142 ada 51 no’lu Parselde bulunan Yusufeli Belediye 

Başkanlığımıza ait olan arsa üzerinde inşa edilecek 2’şer katlı 3 Blok (A. B. C )  ve 1 katlı Dubleks 

D Blok olmak üzere 75 adet bağımsız bölümden oluşan binalar üzerinde kat irtifakı, kat 

mülkiyeti, cins değişikliği ve bağımsız bölümlerin satışı için Belediye Başkanının 

yetkilendirilmesine, satış işlemlerinden doğan her türlü harç vergi işlemlerinin Belediyemiz 

tarafından ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR SAYISI- 50: MADDE….-6-    Çoruh Caddesi için İmar değişikliği, 12 metrelik İmar yolunun 

10 metreye düşürülmeye çalışılması ve yol düzenleme çalışmalarının görüşülmesi  

Mevcut İmar Planı değişikliği dosyası incelenmiş olup; hali hazırın planda değiştirilecek alanı 

kapsamamasından dolayı maddenin görüşülmemesine oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 51 …….. : Ersis caddesi Belediye mezbahanesi üst kısmındaki hali hazır 

yerleşmeden dolayı imar adasındaki nizam değişikliği dosyasının görüşülmesi  

Merkez mahalle Ersis Caddesi 24–25 CC Pafta 155 ada ve 156 adanın bir kısmı mevcut eski 

yapılaşmanın bitişik nizama uygun olması ve planda ayrık nizam olarak gözüken yerin nizamının 

İmar adası üzerinde de ayrık nizam dan dan bitişik nizama dönüştürülmesine oy birliği ile karar 

verildi. 



      

KARAR SAYISI- 52 …….. : Yusufeli Belediye başkanlığı Arsa, Konut ve işyeri Üretimi Tahsisi, 

Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik çıkarılması  

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına ve 29 

Eylül 2005 tarih ile 25951 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığından Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair 

yönetmeliğin çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi. 
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