MECLİS KARAR ÖZETLERİ
01.11.2011 Tarihli Meclis Karar Özetleri
KARAR SAYISI- 60 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk
olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
KARAR SAYISI- 61 : 2011 Yılı Ekim ayı Meclis Karar Özetlerinin Okunması.2011 Yılı Ekim
ayı Meclis karar özetleri Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp AYTEKİN tarafından okundu.
KARAR SAYISI- 62 : Hayrettin Kaya-Hafız Aslan Paker İle ilgili İmar Komisyonu
Raporlarının Görüşülmesi. İlçe Merkezi 24-25 EC/NB, 28-25 ID/JA pafta 237 ada 4-6
numaralı parsellerde 4 numaralı parselde kiraladığı alanın A+LPG olarak lejanta işletmek ve
6 numaralı parselinde Küçük Sanayi Sitesi olarak parselasyon planı hazırlatmak için gerekli
imar değişikliği ve proje değişikliği yaptırdıktan sonra Belediye İmar Komisyonuna havale
edilen ve İlçe Merkezi 24-25- CC/24-25 CB Pafta 136 ada içerisinde park alanı ile bitişik
nizam konut(B6)+ticaret alanını ayıran ifraz hattının mülkiyet sınırları önünde bulundurularak
doğu yönünde kaydırılması için gerekli imar değişikliği yaptırdıktan sonra Belediye İmar
Komisyonuna havale edilen dosyalar hakkında rapor hazırlamak için 27/10/2011 Pazartesi
günü saat 14.00 de Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğü odasında toplanarak
değerlendirme yapılmış olup; Komisyonumuzca İmar Plan Değişikliklerinin uygun olduğuna
oy birliği ile karar verilen raporların Belediye Meclisimizce de incelenerek imar plan
değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesine göre onanmasına; yasal ilan
süresinden sonra itiraz olmaması halinde planların uygulanmasında sakınca olmadığına
üyelerin oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 63 : 2012 Yılı Belediye Bütçe tasarısının görüşülmesi. 5393 sayılı Belediye
Kanunun 62. maddesi gereğince görüşülerek karar alınmasına dair Başkanlık Makamının
28/10/2011 tarih ve 1469 sayılı yazısı Meclisimizin 01/11/2011 tarihli oturumunda
okundu.Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde yapılan açık oylama sonucunda 2012
yılı Belediye tahmini bütçesinin Plan ve bütçe komisyonuna havalesine ve Plan ve Bütçe
Komisyonu tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda gelecek oturumda 2012 yılı mali
Bütçesinin karara bağlanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 64 : Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kartal Yuvasının Belediyemiz
kiralanması ve İşletiminin Yusufeli Belediye Spor Kulübüne devredilmesi. İlçemizde açılan
Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin ve ilçemize gelen giden misafirlerin fazla
oluşu ve ilçemizde ihtiyacı karşılayacak konut sayısının az oluşu ve misafir hanenin
olmadığından bir çok öğrencinin kayıt yaptırmadan ilçemizi terk etmesi,gelen misafirleri
ağırlayacak misafirhanenin olmayışı kültürel ve ekonomik açıdan ilçemiz açısından bir kayıp
olduğu düşüncesinden hareketle Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kartal Yuvasının
öğrencilerin ve gelen misafirlerin kalmaları için kiralanmasına, yapılacak olan protokolü
imzalama konusunda Belediye Başkanı Eyüp AYTEKİN’e yetki verilmesine, hizmetin devri
konusunda(yeme,içme,barınma) konusunda Belediye Encümeninin yetkilendirilmesine oy
birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 65 : İlçemizde parkmatik uygulanmasının görüşülüp karar alınmasının
görüşülmesi. İlçe merkezindeki trafiği rahatlamak amaçlı uygulamaya geçilecek parkmatik
uygulamasına geçilmeden önce detaylı araştırma yapılması için Belediye Meclis üyeleri

Muharrem AYTEKİN,Sedat PİRİNÇ ve Belediyeniz İnşaat Mühendisi İbrahim ÖZDEMİR den
oluşan bir araştırma komisyonu kurulmasına,komisyon raporundan sonra sonraki Mecliste
görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 66 : Belediyemiz önündeki alanın isimlendirilmesinin görüşülmesi.
Belediyemiz önündeki yapılacak olan alana 19 Ekim 2011 tarihinde Hakkari Çukurca’da
Şehit olan Piyade Onbaşı Soner ATEŞSAÇAN isminin verilmesine(Şehit Piyade Onbaşı
Soner ATEŞSAÇAN parkı) Belediye Kanunun 17. maddesinin (n) bendi gereği oy birliği ile
karar verildi.
KARAR SAYISI- 67 : Belediyemiz İnş.Mühendisi İbrahim Özdemir’in Yusufeli Belediyesi
tüzel kişiliğine kayıtlı olan 127 ada 1-2-7 nolu parsellerin ifraz,tevhid,ihdas,yola terk,yoldan
ihdas yapmaya,yeni oluşacak parseller üzerinde her türlü gayrimenkul tasarrufu yapmaya
belediye başkanına yetki verilmesi. Tapuda Yusufeli Belediyesi tüzel kişiliğine kayıtlı 127
ada 1-2-7 nolu parseller üzerinde ifraz,tevhid,ihdas,yola terk,yoldan ihdas yapmaya,yeni
oluşacak parseller üzerinde her türlü gayrimenkul tasarrufu yapmaya Belediye Başkanı Eyüp
AYTEKİN’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
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