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

olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. 

KARAR SAYISI- 40 : 2011 Yılı Mayıs  ayı Meclis Karar Özetlerinin Okunması. 

2011 Yılı Mayıs  ayı Meclis karar özetleri  Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp AYTEKİN 

tarafından okundu.   

        

KARAR SAYISI- 41 : Mustafa ÇİL’in  kat artırımı ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi. 

 İlçe Merkezi    İnönü caddesi üzerinde bulunan   422 ada,1 nolu parsel üzerinde bulunan ve 

İmar Planında     3 kat olan imar izninin 4 kata çıkarılması için müracaat eden dilekçe 

sahibinin, daha önceden alınan meclis kararları ile yeni imar değişikliği yapılarak  kat 

adetlerinin belirlendiği için     kat artırımı talebinin reddine    mevcudun oy birliği ile karar 

verildi. 

     

KARAR SAYISI- 42  : İbrahim UZUN’un  kat artırımı ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi. 

  

 İlçe Merkezi  Ersis caddesi üzerinde bulunan   157 ada, 21 nolu parsel üzerinde bulunan ve 

İmar Planında     3 kat olan imar izninin 4 kata çıkarılması için müracaat eden dilekçe 

sahibinin, daha önceden alınan meclis kararları ile yeni imar değişikliği yapılarak  kat 

adetlerinin belirlendiği için     kat artırımı talebinin reddine    mevcudun oy birliği ile karar 

verildi. 

KARAR SAYISI- 43  : Talip SUCU ve Mahalle Sakinlerinin   kat artırım dilekçelerinin 

görüşülmesi 

  

Merkezi kananet  mahallesi     408 ada, 5-6 nolu parseller üzerinde bulunan ve İmar 

Planında     4 kat olan imar izninin 5 kata çıkarılması için müracaat eden dilekçe sahibinin, 

mahallede daha önce hiç kimseye kat artırımı verilmediği için    kat artırımı talebinin reddine    

mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 44  : Belediye İnş.Müh.İbrahim ÖZDEMİR’in  Belediye tüzel kişiliğine kayıtlı 

127 ada ve 1 nolu parselle ilgili 01/06/2011 tarih ve 371 sayılı dilekçesinin görüşülmesi. 

Yusufeli Belediyesi tüzel kişiliği adına kayıtlı olan 127 ada 10 nolu parseldeki bahçeli kagir 4 

katlı ve kagir 1 katlı bina ve arsasının her türlü gayrimenkul tasarafunu yapmaya Belediye 

Daimi Encümenine yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 45  : Erhan ÇARBOĞA'nın kat artırım dilekçesinin görüşülmesi 

Merkezi  Ersis caddesi üzerinde bulunan   158 ada, 3 nolu parsel üzerinde bulunan ve İmar 

Planında     3 kat olan imar izninin 4 kata çıkarılması için müracaat eden dilekçe sahibinin, 

daha önceden alınan meclis kararları ile yeni imar değişikliği yapılarak  kat adetlerinin 

belirlendiği için     kat artırımı talebinin reddine    mevcudun oy birliği ile karar verildi. 
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