MECLİS KARAR ÖZETLERİ
06.11.2012 Tarihli Meclis Karar Özetleri
KARAR SAYISI- 64 :Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk
olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
KARAR SAYISI- 65 :2012 Yılı Ekim ayı Meclis Karar Özetlerinin Okunması.
2012 Yılı Ekim ayı Meclis karar özetleri Belediye Başkanı Eyüp AYTEKİN tarafından okundu.
KARAR SAYISI- 66: 2013Yılı Belediye Bütçe tasarısının görüşülmesi.
5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereğince görüşülerek karar alınmasına dair
Başkanlık Makamının 31/10/2012 tarih ve 1902 sayılı yazısı Meclisimizin 06/11/2012 tarihli
oturumunda okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde yapılan açık oylama
sonucunda 2013 yılı Belediye tahmini bütçesinin Plan ve bütçe komisyonuna havalesine ve
Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda gelecek oturumda
2013 yılı mali Bütçesinin karara bağlanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 67: Belediye İnş. Mühendisi İbrahim ÖZDEMİR’in 04.10.2012 tarihli
Pazaryeri girişindeki işyerleri ile ilgili yer tahsislerinin görüşülmesi.
İlçe Merkezi İnönü Caddesi Jandarma Bölük Komutanlığı önünde Belediye Başkanlığı
tarafından yaptırılan işyerlerinden bir tanesinin 05/11/2012 tarih ve 1006 sayılı dilekçe sahibi
Nurettin KARADAĞ’a 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.) tahsisine, diğerlerinin kiralanması
konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 68 :Yusufeli Kaymakamlığının yeni park yerinin belirlenmesi ile ilgili
08/10/2012 tarih ve 1480 sayılı yazısının görüşülmesi.
Yusufeli Kaymakamlığının 08/10/2012 tarih ve 1480 sayılı yazısı ile Hükümet konağının arka
tarafından Çoruh caddesi istikametinde bulunan hükümet konağı çevre duvarının dış
kısmındaki alanın Kaymakam, Savcı, Savcı, Hakim, Hakim, İlçe Müftülüğü, Askerlik Şube
Başkanlığı, Seçim Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe
Nüfus Müdürlüğü, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Başkanlığı, Mal müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanlığı,112 Acil Ambulans şeklinde araç parkı olarak düzenleme yapılması talepleri
değerlendirilmiş olup, Bununla ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere Belediye Meclis
üyelerinden Miktat DEMİRKIRAN, Osman ÜNAL ve Sedat PİRİNÇ tarafından oluşan bir

komisyon kurulmasına, komisyon raporundan sonra bir sonraki Mecliste görüşülmesine
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 69 :Belediye Harita Mühendisi Ahmet SARAÇ’ın 31/12/2012 tarihli Arıklı
Mahallesi 24–28-V Pafta 407 ada üzerindeki bazı parsellerin terki ile ilgili dilekçesinin
görüşülmesi
İlçe Merkezi Arıklı Mahallesi Barhal çayı kıyısındaki DOKA projesi kapsamında yapılacak
yürüyüş yolu yapımı için yürüyüş yolu hattında kalan Maliye hazinesine ait 24–28-V
Pafta,407 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 nolu parsellerin 3194 sayılı
İmar Kanunun 11. Maddesine istinaden kamuya terkine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
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