MECLİS KARAR ÖZETLERİ
KARAR SAYISI- 7:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan
oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
KARAR SAYISI-8:2011 Yılı Ocak ayı Meclis Karar Özetlerinin Okunması.
2011 Yılı Ocak ayı Meclis karar özetleri Belediye Başkanı Eyüp AYTEKİN tarafından
okundu.
KARAR SAYISI- 9:Erkan ERBAŞ’ın dilekçesinin görüşülmesi.İlçe Merkezi Çoruh Caddesi
üzerinde bulunan 296 ada, 1 nolu parsel ve 139 ada 5 parsellerin imara açılması için
müracaat eden müracaat sahibinin gerekli imar değişikliğini 1 ve 5 nolu parsellerde değil
de, bütün adaları kapsayacak şekilde yaptırdıktan sonra Belediye İmar komisyonuna
havalesine ve İmar Komisyon raporundan sonra bir sonra ki meclis gündeminde ele
alınmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 10 :Kölik Caddesi üzerindeki arsaların satışının ve sorigöl caddesindeki
arsaların kamulaştırılmasının görüşülmesi.İlçe merkezi Şehit Murat İspirli kölik caddesi
üzerinde bulunan 365 Ada 55-56-57-58 Numaralı parsellerin satılabilmesi ve sarigöl
caddesi üzerinde bulunan 126 ada 4-6-7 nolu vatandaşlara ait arsaların kamulaştırma ve
takas yolu ile alınması için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin e) fıkrası gereği
( Taşınmaz mal alımına, satımına,takasına, tahsisine,tahsis şeklinin değiştirilmesine veya
tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına ;
üç yıldan fazla kiralanmasına ve otuz yılı geçmemek kaydı ile bunlar üzerinde sınırlı ayni hak
tesisine karar vermek) ve aynı kanunun 69. maddesine istinaden ( Belediye; düzenli
kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacı ile
belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile
tarım arazileri hariç imarlı ve altyapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut
yapmak,satmak,kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın alma, kamulaştırma yapmak, bu
arsaları trampa etmek,bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği
yapmak ve onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir.) Belediye Encümenine
yetki verilmesi ve Satış sonucunda Tapu işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı Eyüp
AYTEKİN’e yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
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