
MECLİS KARAR ÖZETLERİ 
06.10.2009 Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri 

KARAR SAYISI- 059 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan 

oturum açıldı, gündem tetkik edildi. 

    KARAR SAYISI- 060: Gündemin 2. maddesinde görüşülmesine karar verilen Hamit ŞAHİN ve 

Yüksel YEŞİL BAĞ’ın ortak dilekçeleri ile  İlçemiz Nato deresinde bulunan arazi ve evlerinin ilçe 

merkezine 3 Km  mesafede olduğu, Tekkale köyü sınırlarına kaldığı Belediye hizmetlerinden 

yararlanmak için  Belediye  sınırları içerisine alınması yönündeki dilekçelerinin akabinde ikinci 

bir dilekçe ile bu isteklerinden vazgeçtiklerine dair dilekçelerine istinaden konunun 

görüşülmesine gerek olmadığına mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

   KARAR SAYISI- 061: Gündemin 3. maddesinde görüşülmesine karar verilen  Harun 

YAĞCITEKİN’in 18/08/2009 tarih ve 748 sayılı  dilekçesine istinaden Yusufeli Belediye Meclisinin 

01/09/2009 tarih ve  044 nolu  meclis kararı ile   İlçe Merkezi, Çoruh caddesi üzerinde bulunan 

ve 18.madde çalışması yapılan alanda 24-25 Ca Pafta, 118 ada ve 5 nolu parsellere    ait İmar 

Plan değişikliğinin  incelenmek için Belediye İmar komisyonuna havale edilen  dosya hakkından 

rapor hazırlamak üzere 30/09/2009 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlığımız Fen 

İşleri Müdürlüğü odasında toplanarak değerlendirme yapılmış olup; Komisyonumuzca İmar Plan 

Değişikliğinin uygun olduğuna karar verilen raporun  Belediye Meclisimizce de incelenerek  imar 

plan değişikliğinin uygun görüldüğü yasal ilan süresinden sonra itiraz olmamamsı halinde planın 

uygulanmasında  sakınca olmadığına mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

  KARAR SAYISI- 062: Gündemin 4. maddesinde görüşülmesine karar verilen  (T) Plakalı Ticari 

Taksi İşletme Yönetmeliğinin 7/a Md.gereği, Ticari Taksi ruhsat harcının belirlenmesi 2464 sayılı 

Belediye Gelir Kanunu,6183 sayılı amme alacakları Kanunu, 2918 sayılı karayolları Trafik kanunu, 

1608 sayılı kanun, Karayolları trafik yönetmeliğine dayanarak Ticari Taksi Ruhsat Harcının 

01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere ve her yıl ekim  ayı meclis toplantısında yeniden 

belirlenmek kaydı ile 2010 yılı için geçen yılki ruhsat harcı olan 110.00.-TL’den  125.00.-TL’ye 

çıkarılmasına  mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 063:01/09/2009 tarih ve 057 Nolu Belediye meclis kararı ile Bu ayki mecliste 

kiralama işinin görüşülmesine karar verilen Belediye mülkiyetinde olan Eski Halk bankası 

binasının   bütün olarak kiraya verildiğinden her katın ayrı ayrı kiraya verilmesine, Kira borcunu 

ödediği için, Yol seviyesindeki katın, işyeri olarak Gökalp EREN'e 1.100,00.-TL karşılığında kiraya 

verilmesine, A.Kadir YILDIRIM’ın 01/10/2009 tarih ve 705 sayılı dilekçesine istinaden birinci 

katın 400,00.-TL karşılığında, ikinci katın 300,00.TL karşılığında A.Kadir YILDIRIM’a kiraya 

verilmesine; 

 Kira kontratı yapılırken kiralama tarihin  01/11/2009  tarihinden başlayıp 31/12/2010 tarihine 

kadar olmasına, 5393 sayılı Belediye kanununun, 6570 sayılı gayrimenkul kiralar hakkındaki   

kanununun işbu karar konusunda uygun hükümler gereğince mevcudun oy çokluğu ile karar 

verildi. 

   

KARAR SAYISI- 064 : Gündemin 6. maddesinde İlçe Merkezi Mehmetcik Caddesi üzerinde 

bulunan ve  18. madde çalışması  yapılan alanda 24-25 Fa  pafta 142 ada, 145 parsel üzerinde 

bulunan ve İmar Planında 6 kat olan imar izninin 7 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- 065 :Gündemin 7. maddesinde Yusufeli Belediye Encümeninin 30/09/2009 tarih 

ve  068 sayılı Encümen Kararı ile 2009 yılı ek gelir gider bütçesi teklif cetvellerinin uygunluğuna  

karar verilen 2009 yılı ek gelir gider bütçesi teklif cetvellerinin Belediye Meclisince de yapılan 

incelemeler sonucunda   5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereği, ek  bütçenin gelir 

ve gider tertipleri, bölüm toplamları itibariyle ekli cetvellerde yazılı olduğu gibi uygunluğuna  

mevcudun oy birliği ile karar verildi. 
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