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KARAR SAYISI- 052: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan 

oturum açıldı, gündem tetkik edildi. 

KARAR SAYISI- 053: Gündemin 2. maddesinde görüşülmesine karar verilen evlenen çiftlere 

verilmekte olan Evlenme cüzdanları  14/07/2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değerli 

kağıtlar Kanunu Genel tebliğine göre daha önce 30.TL olan  Evlenme cüzdan ücretleri 45.TL 

olduğundan Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından hazırlanan evrakların maliyetinin de 

artığı  göz önünde bulundurularak Evlenen çiftlerden Evlendirme cüzdan ücreti olarak 75.TL 

alınmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 054:Gündemin 3. maddesinde İlçe Merkezi Çoruh Caddesi üzerinde bulunan ve  

18. madde çalışması  yapılan alanda 24-25 ca  pafta 118 ada, 5 parsel üzerinde bulunan ve İmar 

Planında 4 kat olan imar izninin 5 kata çıkarılması için Belediye İmar komisyonuna havalesine ve 

İmar Komisyon raporundan sonra bir sonra ki  meclis gündeminde ele alınmasına yapılan 

oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 055: Gündemin 4. maddesi 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 

69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına ve İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından hazırlanan 29.09.2005 tarih 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel 

Yönetmeliğe dayanılarak   hazırlanan Yusufeli Belediyesi Lojman Yönetmeliği müzakere olundu.  

Müzakere sonucunda; Yusufeli Belediye Başkanlığı tarafından Yusufeli Belediyesinde görevli 

Belediye Memurlarının,işçilerinin ve Belediye mücavir alan içerisinde kalan memur ve işçilerinin  

lojmana girme usulünü   belirlemek amacı ile hazırlanan Yusufeli Belediyesi Lojman 

Yönetmeliği’nin  yapılan açık oylama sonucunda ekte görüldüğü şekilde olmasına ve yerel 

gazetelerden birinde yayınlanmasına  oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 056 :Gündemin 5. maddesi kaçak su kullanım cazlarına ilişkin yapılan müzakere 

sonucunda; yaz döneminde çok fazla kaçak su kullanımı olduğundan bundan caydırmak amacı 

ile   kaçak  su kullananlara   140.-TL,  ceza verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34. maddesi, 

1608 Sayılı Belediye Para Cezaları Kanununun 1. Maddesi ‘ne göre mevcudun oy birliği ile karar 

verildi.  

  

KARAR SAYISI- 057 : Gündemin 6. maddesi 5393 sayılı Belediye kanunun 15.maddesinin (k) 

bendine göre “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 

tasfiyesine karar vermek” Belediyenin yetkileri ve imtiyazları arasında yer aldığı ve  Yine aynı 

yasanın 18.maddesinin h) bendine göre” Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin 

YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate 

karar vermek.” Belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğundan Gökalp Eren’e ait kira 

borcunun gecikme faizinden  % 20 indirim yapılmasına karşılıklı anlaşarak tutulan tutanakla 

kayıt altına alınarak borcunu ödediği takdirde  tekrar kiralama konusunun bir sonraki mecliste 

görüşülmesine  mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

KARAR SAYISI- 058 :Gündemin 7. maddesi Artvin İli, Yusufeli İlçesi 30L-ıd İmar Paftası  142 ada 

29-30-32- ve 35 no’lu parsellerde imar planı değişikliğinin onanarak kabulüne mevcudun oy 

birliği ile karar verildi.  
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