MECLİS KARAR ÖZETLERİ
04.02.2012 Tarihli Meclis Karar Özetleri
KARAR SAYISI- 9 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan
oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
KARAR SAYISI- 10 : 2012 Yılı Ocak ayı Meclis Karar Özetlerinin Okunması. 2012 Yılı
Ocak ayı Meclis karar özetleri Meclis Başkanı Muharrem AYTEKİN tarafından okundu.
KARAR SAYISI- 11 : Fidan KILIÇLIOĞLU ile ilgili İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesi. Yusufeli İlçesi Sarigöl Caddesinde bulunan 24-28V-C Pafta, 111 Ada, 13-14
numaralı parseller üzerinde yaptırdığı, parsellerin ortasından geçen mevcut imar planının
devamı olması durumunda yaya aksının devamlılığını sağlayacak yol olarak planlanmış imar
yolunun,parsellerin doğu cephesi kadastro harici alan ve oldukça dik kayalık olması nedeni
ile imara yolu olmayacağından mevcut yolun kaldırılması için hazırlattığı imar plan dosyası
için 30/01/2012 Pazartesi günü saat 15.00 de Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğü
odasında toplanarak değerlendirme yapılmış olup; Komisyonumuzca İmar Plan
Değişikliklerinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilen raporun Belediye Meclisimizce
de incelenerek imar plan değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesine göre
onanmasına; yasal ilan süresinden sonra itiraz olmaması halinde planın uygulanmasında
sakınca olmadığına mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 12 : Hüseyin GENÇ ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
Hüseyin GENÇ’in Yusufeli İlçesi Kananet Mevkii 24-28-V Pafta, 411 Ada, 6 numaralı
parsel üzerindeki taşınmazı üzerine yaptırdığı 411 ada 4-5-6-7-8-9-10 ve 11numaralı
parseller üzerinden geçen iki imar yolu arasındaki bağlantı niteliğindeki yolun mevcutta var
olan yapıların üzerinden geçiyor olması nedeni ile bu durumu değiştirmek için hazırlattığı
imar plan değişikliği dosyası için 30/01/2012 Pazartesi günü saat 15.00 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 mevcut üyelerin oy birliği ile karar
verildi.
KARAR SAYISI- 13 : Şehit Murat İspirli Caddesi ile ilgili 18. uygulaması ve İmar Komisyon
raporunun görüşülmesi. Yusufeli İlçesi Merkez Mahallesi Şehit Murat İspirli Caddesi 365
Adayı kapsayan 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması imar bölgesi olarak 378
ada 1 parsel numaralı taşınmazı da kapsamaktadır. Yoldan ihdas edilerek 378 ada 1 nolu
parsele ilave edilen 20.90m2 lik miktar, yapılan 18.madde uygulamasında dikkate alınıp
fazladan terk işlemi yapılmış olarak hazırlanan imar değişikliği hakkında 06/02/2012
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 mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

KARAR SAYISI- 14 : Ali Naci GÜNGÖR’ün Evren Mahallesi 237 Ada 5 nolu parselinin imar
palanı içerisine alınması ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi. Yusufeli İlçesi Evren Mahallesinde
bulunan 237 ada, 3-4-5- nolu taşınmazlarla ilgili 05/02/2009 tarihli İmar Komisyon Raporuna
istinaden 02/03/2009 tarih ve 14 numaralı Belediye Meclis Kararı ile Belediye Meclisimizin
01/11/2011 tarih ve 62 sayılı kararları da dikkate alınarak 237 ada 3 nolu parselin ayrık
nizam 4 kat konut+ticaret alanı olarak planlanmasına, 237 ada 4 nolu ve 9 nolu parsellerin
A+LPG(Bakım ve Akaryakıt İstasyonu+LPG), 237 Ada 5 nolu parselin ayrık nizam 4 kat
konut+ ticaret alanı olarak planlanmasına,237 Ada 6 nolu parselin,469 ada 11-12-13-14 nolu
parsellerin , 470 ada 15 nolu parselin ,471 ada 18-19-20-21-22 nolu parsellerin Küçük
Sanayi alanı olarak planlanmasına, parsellerin yanından geçen kadastro yolunun alt ve
üst kısımlarından eşit miktarda genişletilerek yapılan planlamanın uygulanmasına,bütün bu
imar plan değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesine göre onanmasına;
yasal ilan süresinden sonra itiraz olmaması halinde planların uygulanmasında sakınca
olmadığına mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 15: Hüseyin AYDIN’in Uluslar Arası Aile Cüzdanlarının fiyatları ile ilgili
dilekçesinin görüşülmesi. Evlenen çiftlere verilmekte olan Evlenme Cüzdanları 30/12/2012
tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değerli kağıtlar Kanunu Genel tebliğine göre daha önce
50,00.-TL olan Evlenme cüzdan ücretleri 58,00.-TL olduğundan Belediyemiz Evlendirme
Memurluğu tarafından hazırlanan evrakların maliyetinin de artığı göz önünde bulundurularak
Evlenen çiftlerden Evlendirme cüzdan ücreti olarak 100,00-.TL alınmasına mevcudun oy
birliği ile karar verildi.
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