2019 YILI HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETĠ

KARAR NO: 2019/74
GÜNDEMĠN

BĠRĠNCĠ

MADDESĠNDE

ALINAN

:

Ġmar

Yolu

Düzenlenmesi Konusunun görüĢülmesine geçildi.
Meclisimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğü’nün 15.05.2019 tarih ve 3203 sayılı yazıları gereğince, Hıdır
KOCADEMĠR, Haydar EVCĠM, Ġbrahim TEBĠġOĞLU, Kemal SEÇKĠN, YemoĢ
KOCADEMĠR ve ġeref COġKUN’un 24.04.2019 tarih ve 2577 sayılı dilekçelerinde belirtmiĢ
oldukları, Ġmar Planında 12 metre olarak planlanan imar yolunun geniĢliğinin 7 metreye
düĢürülmesi talepleriyle ilgili olarak,

23.07.2019 tarihli Ġmar Komisyonu raporu

doğrultusunda, Ġlimiz Merkez Yeni Mahallede bulunan 51 ada 21, 22 ve 23 nolu parsellerin
önünden geçen ve Ġmar Planlarında 12 metre olarak planlanan imar yolunun imar planı
değiĢikliği ile geniĢliğinin 7 metreye düĢürülmesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin
26. Maddesine istinaden, bölgede yoğun olarak yer alan sosyal alt yapı alanlarına hizmet
veren yol miktarında azalmaya sebep olacağı, söz konusu 12 metre olarak planlanan imar
yolunun geniĢliğinin plan değiĢikliği ile resmi olarak geniĢliğinin düĢürülmesi ilgili mevzuat
hükümlerine göre uygun olmadığı, ayrıca plan bütünündeki mevcut ulaĢımın kademelenmesi
göz önünde bulundurulduğunda yolun geniĢliğinin 7 metreye düĢürülmesi ile yolun
devamlılığının sağlanmaması bu durumun ulaĢım kademelenmesine aykırılık teĢkil edeceği,
bu nedenle yapılacak plan değiĢikliğinin plan bütünlüğü ve sürekliliğinin sağlanmaması
gelecekte planlanan nüfus göz önünde bulundurulduğunda bölgedeki trafik yoğunluğunu
arttırıcı

nitelik

taĢıması

nedenleriyle,

talep

oylamaya

sunuldu;

Oy

birliği

ile

reddedildi. Gereği için karardan bir örneğinin Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü' ne ve bir
örneğinin de bilgi için Ġl Makamına sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2019/75
GÜNDEMĠN ĠKĠNCĠ MADDESĠNDE BULUNAN: Ali Rıza GÜNEġ’in
Talebinin görüĢülmesine geçildi.
Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;
Ġlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ali Rıza GÜNEġ’in 20.05.2019 tarihli
dilekçesi değerlendirilmiĢ olup, uzun dönem Bedensel Engelliler BaĢkanı olarak görev yapmıĢ
olan, rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden değerli BaĢkanımız Bedri ES’in anısını canlı
tutmak adına,

Ġlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 203. Cadde adının

değiĢtirilerek, "Bedri ES Caddesi”

olarak tescil edilmesi oylamaya sunuldu; Oy birliği ile

kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 81 inci maddesi gereğince onay için Ġl
Makamına sunulmasına, gereği için karardan bir örneğinin Zabıta Müdürlüğü’ ne, bir
örneğinin Fen ĠĢleri Müdürlüğü' ne, bir örneğinin Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü' ne ve bir
örneğinin de Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü’ ne gönderilmesine, bir örneğinin de bilgi için
Ġl Makamına sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2019/76
GÜNDEMĠN ÜÇÜNCÜ MADDESĠNDE ALINAN : Sağlık Müdürlüğü Hizmet
Binası Projesinin görüĢülmesine geçildi.
Meclisimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Ġlimiz Merkez
Moğultay Mahallesi sınırlarında bulunan 266 ada 4 nolu parsel, imar planında Sağlık Tesisi
Alanı olarak planlanmıĢ olup, Belediyemiz Meclisinin 11.02.2019 tarih ve 26 sayılı kararında
da belirtildiği üzere; Ġlave-Revizyon Ġmar Planı hükümlerimizin 2.17. maddesinde belirtilen
“PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN VE KULLANIM DETAYI BELİRTİLMEMİŞ
RESMİ

KURUM

ALANLARI

VE

BELEDİYE HİZMET

ALANLARINDA,

GÜNÜN

İHTİYAÇLARI GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK HAZIRLANACAK OLAN AVAN
PROJELERİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.” ibaresi,“PLANLAMA ALANI
İÇERİSİNDE YER ALAN VE KULLANIM DETAYI BELİRTİLMEMİŞ RESMİ KURUM
ALANLARINDA VE BELEDİYE HİZMET ALANLARINDA, PLANDA BELİRTİLEN ÇEKME
MESAFESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE TOPLAM YAPI YÜKSEKLİĞİ (Yençok) 18.50 metreyi
geçmeyecek Ģekilde” yapılması oylamaya sunuldu; Bedri KAYA ve Elif ÖZER’in yapılacak
olan yapının geniĢ bir alana yayılması ve belirtilen yükseklikte yapıldığında kamu binalarıyla
uyumsuzluk teĢkil edeceği gerekçeleriyle red oylarına karĢılık Oy çokluğu ile kabul edilerek,
gereği için karardan bir örneğinin Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü' ne ve bir örneğinin de bilgi
için Ġl Makamına sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2019/77
GÜNDEMĠN DÖRDÜNCÜ MADDESĠNDE BULUNAN: Ġlimiz Merkez Moğultay
Mahallesinde bulunan C.C Kafe ile ilgili talebin görüĢülmesine geçildi.
Meclisimiz
sonucunda;

Ġlimiz

tarafından
Merkez

konu
Moğultay

ile

ilgili

Mahallesi

olarak

yapılan

Behice

Boran

değerlendirme
Cad.

AĢkın

ĠĢhanında bulunan C.C Kafe ĠĢletmecisi Meral ÇELLĠK 21.05.2019 tarihli dilekçesi ile

mevcut iĢyerine alkol ruhsatı verilmesini talep etmektedir. ĠĢyerinin konumu, merkezde
fazlasıyla alkol ruhsatlı iĢyerlerinin olması, halkın dinlenmek ve kaliteli vakit geçirmek için
nezih mekanlara da ihtiyaç duyulması sebebiyle, bahse konu iĢyerine alkol ruhsatı verilmesi
için Ġçkili Alanlar Bölgesine dahil edilmesi talebi oylamaya sunuldu: ġükrü KILIÇ, Berkay
GÜNDOĞAN, Cafer TOSUN, Elif ÖZER, Bedri KAYA’ nın kabul oylarına karĢılık Oy
çokluğu ile reddedildi. Gereği için karardan bir örneğinin Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü' ne,
Zabıta Müdürlüğü’ne ve bir örneğinin de bilgi için Ġl Makamına sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2019/78
GÜNDEMĠN BEġĠNCĠ MADDESĠNDE BULUNAN: Büfe yerlerinin kira
sözleĢmelerinin iptaline yapılan itirazların görüĢülmesine geçildi.
Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme
sonucunda;

Mülkiyeti Belediyemize ait Ġlimiz Atatürk ve Moğultay Mahallelerinde

bulunan 6 adet büfenin önceki yönetim tarafından tek taraflı yapılan kira sözleĢmeleri
geçersiz olmalarından ötürü, Belediyemiz Encümeninin 24.04.2019 tarih ve 50 sayılı
kararıyla feshedilmiĢtir. Büfe iĢletmecileri alınan encümen kararına itirazda bulunmuĢlardır.
Encümen kararına yapılan itirazların encümen tarafından değerlendirilmek üzere, konunun
Encümene havalesi oylamaya sunuldu; Elif ÖZER, Seydali BULUT ve Bedri KAYA’nın
çekimser oylarına karĢılık oy çokluğu ile kabul edilerek, gereği için karardan bir suretinin
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için Ġl Makamına
sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2019/79
GÜNDEMĠN ALTINCI MADDESĠNDE ALINAN : Çiftçi Mallarını Koruma
Meclisine Üye Seçimi konusunun görüĢülmesine geçildi.
Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;
Tunceli Ziraat Odası BaĢkanlığı’nın 08.05.2019 tarih ve 131 sayılı yazıları ile 4081 sayılı
Kanununun ilgili maddeleri kapsamında, Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine dört yıl süreyle 5
asil 5 yedek üye seçilmesi konusunda, seçimlerin yapılabilmesi için yeterli katılım ve aday
olmadığı

anlaĢıldığından

konunun,

Temmuz

ayı

meclisinde

ertelenmesi oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek,

görüĢülmek

üzere

gereği için karardan bir

örneğinin Yazı ĠĢleri Müdürlüğü’ ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için Ġl
Makamına sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2019/80
GÜNDEMĠN YEDĠNCĠ MADDESĠNDE ALINAN : Kent Estetik Komisyonu
Yönetmeliğinin DeğiĢmesi Talebinin GörüĢülmesi,
Meclisimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğü’ nün 23.05.2019 tarih ve 3414 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere meclise
sunulan Tunceli Belediyesi Kent Estetik Komisyonu çalıĢma esas ve usullerine iliĢkin
yönetmeliği, aĢağıda sunulmuĢ metin halinde;
TUNCELĠ BELEDĠYESĠ
KENT ESTETĠK KOMĠSYONU
ÇALIġMA ESAS VE USULLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK
Madde 1
AMAÇ
Bu yönetmelik; Tunceli belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde tarihi, kültürel ve doğal
değerlere uygun ilke kararları geliĢtirmek, Belediye sınırları içerisinde yerleĢik ve yerleĢime
yeni açılacak alanların Ģehircilik, mimarlık, mühendislik, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı
disiplinlerinin, katılım ve senteziyle yaratıcı ve estetik çözümlere dönük örnek kent mekanları
ve kentsel tasarım projeleri elde etmek üzere görüĢ bildirmek ve böylelikle estetik çözümlere
ulaĢılmasını sağlamak amacını taĢımaktadır.
Madde 2
KAPSAM
Yönetmelik; Kent Estetik Komisyonu’nun kuruluĢ, görev ve çalıĢma esas ve usullerini kapsar.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren alan ve yapılar bu
yönetmeliğin dıĢındadır.
Madde 3
YASAL DAYANAK
Bu yönetmelik 3194 sayılı yasanın 1. 8. ve 21. Maddeleri ile Planlı Alanlar Tip Ġmar
Yönetmeliğinin 10.maddesi ve 5393 sayılı yasanın 13. ve 15/b maddesindeki esaslara
dayanılarak düzenlenmiĢtir.
Madde 4
TANIMLAR VE KISALTMALAR
Bu yönetmelikte geçen;
Belediye : Tunceli Belediyesi’ni
BaĢkan : Tunceli Belediye BaĢkanı’nı
Komisyon : Tunceli Belediyesi Kent Estetik Komisyonu’nu

Sekretarya : Tunceli Belediyesi Kent Estetik Komisyonu Sekretaryası’nı
Raportörlük : Tunceli Belediyesi Kent Estetik Komisyonu Raportörlüğü’nü
Teknik personel : Mimar, ġehir Plancısı ve Mühendis ünvanlarından birine sahip kiĢiyi ifade
eder.
Madde 5
KOMĠSYONUN OLUġUMU
Kent Estetik Komisyonu:
1. Belediye BaĢkanı,
2. Belediye Ġmar ve ġehircilik Müdürü,
3. Bir Ģehir plancısı,
4. Bir peyzaj mimarı,
5. Bir mimar,
6. Bir inĢaat mühendisi,
7. Tunceli Mimarlar Odası Temsilciliğinin önereceği mesleki tecrübesi olan bir mimar,
8. Belediye BaĢkanı’nın önereceği Tunceli’ de ikamet eden bir STK temsilcisi,
9. Bir Sanayi ve Ticaret Odasına bağlı temsilci,
10.Bir Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı temsilci,
Olmak üzere en az 10 kiĢiden oluĢur. Komisyon üyeliğine Belediye Meclisi onayı ile atama
yapılır. Komisyona Belediye BaĢkanı baĢkanlık yapar.
Madde 6
KOMĠSYON ÜYELĠK SÜRESĠ VE ÜYELĠĞĠN SONA ERMESĠ
Komisyon Üyelik süresi 2 yıldır. Süresi biten bir üyenin ataması yeniden yapılabilir.
Komisyon toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez veya bir yıl içinde yapılan toplantı
sayısının %30’undan fazlasına katılım olmaması durumunda kiĢinin üyelik sona erer.
Madde 7
KOMĠSYONUN GÖREV ALANI, GÖREV VE YETKĠLERĠ
Kent Estetik Komisyonu, Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği’nin 10. Maddesinde belirtilen
görev ve yetkiler yanında aĢağıda belirtilen görev ve yetkilere sahiptir.
7.1 Görev alanı; Tunceli Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde kalan
meydan, bulvar, cadde, anayollar, parklar, otoparklar ile bu yerlere cephesi olan yapılar, kent
planlamasına dair sorunlar, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin korunması, kentsel dönüĢüm,
geliĢim ve özel proje alanları, belediye meclisince belirlenen estetik açıdan dikkat edilmesi
gereken alanlar içinde mevcut ya da yeni yapılacak tüm yapıları kapsamaktadır.
7.2 Bu yönetmeliğin amaç kısmında belirtilen yerlerdeki her türlü düzenlemelerde ilke
kararlarını alarak, kent donatılarının anlam bütünlüğü içinde ele alınmasını sağlamaya yönelik
olarak konumları ve tasarımları hakkında görüĢ bildirmek.

7.3 Tunceli Belediyesince gerekli görülen konularda değerlendirilme yapmak ve gerekli görüĢ
bildirmek.
7.4 Reklam ve tanıtım panoları ile Ģehirciliğin geliĢimine veya estetiğine yönelik kent
mobilyalarının tip, Ģekil ve niteliklerinin belirlenmesi, düzenlenmesi için öneriler geliĢtirmek.
7.5 ġehrin yol, meydan, park-bahçe, otopark, yeĢil alanlar vb. yerlerde her türlü eksiklik ve
aksaklıkların giderilmesinde veya yeni tekniklerin geliĢtirilmesi yönünde öneriler geliĢtirmek.
7.6 Yeni yapılacak yapılar ile mevcut yapıların tadilatlarında cephe, çatı, renk, malzeme ve
çevre düzeni açısından inceleme yapmak ve görüĢ bildirmek.
7.7. Kentin mevcut yerleĢim alanlarında ve yeni yapılaĢmaya açılacak alanlarında planlama,
peyzaj ve yapılaĢmaya dair öneriler geliĢtirmek ve görüĢ sunmak.
7.8. Kentin önemli yapılarının çevresi, tarihi yapılar ile ilgili olarak yapılacak düzenlemeleri
incelemek ve ilke kararları almak.
Madde 8
KOMĠSYONUN ÇALIġMA ġEKLĠ
8.1 Kent Estetik Komisyonu toplantılarına Belediye BaĢkanı, Belediye BaĢkanı yokluğunda
ise yetkilendirdiği Belediye BaĢkan yardımcısı veya Meclis Üyesi baĢkanlık eder. Kent
Estetik Komisyonu sekretarya, büro ve arĢivleme hizmetleri Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğü’nce yürütülür.
8.2 Belediye BaĢkanı Kent Estetik Komisyonu raportörlük hizmetlerinin yürütülmesi için
komisyon üyelerinden olan mimar, Ģehir plancısı, mühendis unvanına sahip teknik
personelden en az 2 kiĢiyi görevlendirir.
8.3 Toplantı gündemi Belediye BaĢkanı tarafından belirlenir, toplantı hazırlıkları sekretarya
tarafından yürütülür. Toplantı gündemi üyelere yazılı/sözlü olarak toplantıdan önce duyurulur.
8.4 Komisyon Belediye BaĢkanının belirleyeceği tarihte ve yerde toplanır.
8.5 Komisyon ayda en az bir kez toplanır, karalar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.
Komisyon toplantılarında oyların eĢit olması durumunda komisyon baĢkanının kullandığı oy
doğrultusunda karar alınır. Komisyonun aldığı kararlar Belediye BaĢkanı tarafından
onaylanmadıkça tavsiye kararı niteliği taĢır.
8.6 Komisyon, en az beĢ üye ile toplanır.
8.7 Kent Estetik Komisyonu olumlu ya da olumsuz kararlarını gerekçeleriyle raporunda
açıklar. Raporlar, projeler ve ekli belgelerin bir örneği Komisyon Üyelerince imzalanır.
Komisyon Proje Müelliflerinin toplantıya katılarak açıklama yapmasını isteyebilir.
8.8 Gündemdeki konu ile kiĢisel ve birinci dereceden hısımları açısından iliĢkisi veya çıkarı
olan üye bu konunun değerlendirmesi sırasında Komisyon toplantısına katılamaz ve oy
kullanamaz.

8.9 Komisyon Sekretaryası tarafından Kent Estetik Komisyon toplantı tutanakları ve genel
kayıt defteri tutulur ve tüm belgeler, projeler arĢivlenir.
8.10 Komisyonda uzmanlık gerektiren konular görüĢülürken konu ile ilgili uzmanlar davet
edilebilir. Davet edilen uzman kiĢiler komisyona, konu ile ilgili olarak görüĢlerini bildirir,
karara ya da var ise tutanaklara imza atar ancak kararlarda oy hakları yoktur.
8.11 Komisyon kararları alenidir. ÇeĢitli yollarla kamuoyuna duyurulur.
Madde 9
KOMĠSYONA

SUNULACAK

BELGELER-PROJELER

ĠLE

ĠLGĠLĠ

GENEL

ESASLAR
9.1 Tunceli Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde kalan meydan, bulvar,
cadde, anayollar, parklar, otoparklar ile bu yerlere cephesi olan yapılar ile kentsel dönüĢüm,
geliĢim ve özel proje alanlarında yapılacak yeni uygulamalar ve mevcut yapılarda tadilatlar
için yapılacak baĢvurularda yapının bulunduğu ve yapılacağı cadde, bulvar, sokak boyunca
yapının çevreye etkisini anlatacak Ģekilde mevcut diğer yapılarla beraber silueti renkli olarak
basılı ve CD ortamında Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne komisyon sekretaryasına iletilmek
üzere verilecektir.
9.2 Özellikli yapılar için komisyon maket ya da 3D sunum /video isteyebilir.
9.3 Kent Estetik Komisyonu çalıĢma alanları dahilinde gerçekleĢtirilecek Mimarlık/Kentsel
Tasarım projeleri açıklama raporları ile birlikte Komisyon Sekretaryasına verilecektir.
9.4 Kent estetiğini olumsuz etkileyen uygulamalar için vatandaĢların müracaatları,
kurumlardan gelecek öneriler komisyon sekreterliğine iletilecektir.
9.5 Komisyon Sekretaryasına gelen yazılar Komisyon BaĢkanı tarafından Kent Estetik
Komisyonu raportörlerine sevk edilir. Raportörler tarafından hazırlanan raporlar karara
bağlanmak üzere Komisyon Sekretaryası tarafından Komisyon gündemine alınır.
ÖZEL MÜLKĠYETTEKĠ YAPILARIN DIġ CEPHE KAPLAMALARI ĠLE ĠLGĠLĠ
GENEL ESASLAR
Madde 10
9.6 Sınırlarımız içerisindeki tüm yapıların dıĢ cephe kaplamaları Belediyenin almıĢ olduğu
kararlar doğrultusunda yapılacaktır.
9.7 DıĢ cephelerin nasıl yapılacağı ile ilgili olarak alınan kararların gereği mülkiyet
sahibine/sahiplerine tebliğ edildikten sonraki 60 gün içerisinde maliklerce imalatına
baĢlanılması zorunludur. Maliklerce yapılmayan dıĢ cephe kaplamaları Belediyece yapılacak
olup harcamaların ne kadarının maliklerce ödeneceği Belediye Meclis kararıyla belirlenir.
Madde 11
KOMĠSYON KARARLARINA UYMA ZORUNLULUĞU

Belediye kendi sınırları içerisinde Kent Estetik Komisyonunca getirilen kurallara uymak ve
getirilen düzenlemeleri gerçekleĢtirmekte sorumludur.
Madde 12
HUZUR HAKKI
Komisyonda görevlendirilen Komisyon Üyelerine toplantı baĢına memur maaĢının
hesaplanmasında esas olan katsayının 3775 ile çarpımı oranında huzur hakkı ödenir.
Huzur hakkı ödemesi ayda en fazla 2 toplantı sayısını geçemez.
Madde 13
YÜRÜRLÜK
Kent Estetik Komisyonu ÇalıĢma Esas ve Usullerine ĠliĢkin bu yönetmelik Tunceli Belediye
Meclisi’nce kabul edilmesini müteakip yürürlüğe girer ve belediyenin internet sayfasında
yayınlanır.
Madde 14
YÜRÜTME
Bu yönetmeliğin yürütülmesi BaĢkanın gözetimi ve denetiminde gerçekleĢir.
Bu yönetmeliğin iĢleyiĢinde aksaklıklar gözlenmesi durumunda BaĢkan komisyonun
çalıĢmalarını durdurabilir.
Yukarıda belirtilen 14 maddeden ibaret yönetmelik değiĢtirilmiĢ Ģekli ile oylamaya
sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğü’ ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için Ġl Makamına sunulmasına karar
verildi.
KARAR NO: 2019/81
GÜNDEMĠN

SEKĠZĠNCĠ

MADDESĠNDE

BULUNAN:

Haydar

YÜZGEÇ’in

talebinin görüĢülmesine geçildi.
Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Mali
Hizmetler Müdürlüğü’ nün 14.05.2019 tarih ve 3186 sayılı ve Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü’nün
06.05.2019 tarih ve 2949 sayılı yazıları ile Haydar YÜZGEÇ tarafından Erzincan Ġdare
Mahkemesinin 2018/347 Esas sayılı dosyasında açılan iptal davasında verilen karar
gereğince; Belediyenin yetki ve imtiyazları arasında yer alan toplu taĢıma araçlarının
sayılarını, zaman ve güzergahlarını belirleme yetkisini Belediye Meclisi’ne ait olduğu ve
baĢvurunun

Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmesi gerekirken Mali Hizmetler

Müdürlüğü tarafından reddedilmesinin hatalı olduğundan iptal kararı verilmiĢtir. Haydar
YÜZGEÇ’in dilekçesi ve kurum kayıtlarının yeniden yapılan değerlendirmesi sonucunda;
Ġlimizde mevcut T plakalı araçların sayısının

nüfus oranına göre haddinden fazla

olduğu,1999’lu yıllardan bu yana yeni bir T plakanın kimseye verilmediği, 2015 yılında

Encümen kararı ile iptal edilen T plakanın yeniden baĢvurucuya (Haydar YÜZGEÇ)
verilmesinin bu aĢamada mümkün olmadığı anlaĢıldığından, konu oylamaya sunuldu; Haydar
DEMĠR’in çekimser oyuna karĢılık Oy çokluğu ile reddedilerek gereği için karardan bir
örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için Ġl
Makamına sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2019/82
GÜNDEMĠN DOKUZUNCU MADDESĠNDE BULUNAN: Protokol Yapma
Yetkisi konusunun görüĢülmesine geçildi.
Meclisimiz
sonucunda;

tarafından

konu

ile

ilgili

olarak

yapılan

değerlendirme

Ġlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Karayolları 8. Bölge

Müdürlüğü KGM sorumluluğunda bulunan 885-07 KK nolu Nazımiye (62-03) ĠYA. yolunun
21+900-34+000 kilometreleri arasında bulunan orta refüjlerin bakım ve onarımı ile ilgili daha
önceden yapılan protokolde sorumluluğun büyük bir kısmının Tunceli Belediye BaĢkanlığına
yüklendiği, bu durum Belediyemiz açısından iĢ yoğunluğuna ve ileride telafisi imkansız
sorumluluklara sebebiyet verdiğinden, Tunceli Belediye BaĢkanlığı ile yapılan protokolün
iptal edilerek, KGM sorumluluğunda bulunan 885-07 KK nolu Nazımiye (62-03) ĠYA.
yolunun 21+900-34+000 km. arasında bulunan orta refüjlerin bakım ve onarım
iĢinin Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’ne devri oylamaya sunuldu; oybirliği ile kabul
edilerek, gereği için karardan bir suretinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne, Park ve Bahçeler
Müdürlüğü'nce bir suretinin Ġlgili Kuruma gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için Ġl
Makamına sunulmasına karar verildi.

