MECLİS KARAR ÖZETLERİ
02.02.2010 Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri
KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan
oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
KARAR SAYISI- 2: MADDE….-2- Hikmet KELEŞ’in kat artırımı ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi.
Gündemin 2. maddesinde İlçe Merkezi Şehit Murat İspirli Caddesi üzerinde bulunan 365 ada,
21 parsel üzerinde bulunan ve İmar Planında 4 kat olan imar izninin 5 kata çıkarılması için,
müracaat sahibinin gerekli imar değişikliği ve proje değişikliği yaptırdıktan sonra Belediye İmar
komisyonuna havalesine ve İmar Komisyon raporundan sonra bir sonra ki meclis gündeminde
ele alınmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 3:İlçe Kasaplarının et kesim ücretleri ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 59.
maddesi gereği; 2010 yılı Et Kesim Ücreti tarifesi müzakere olundu. Yapılan müzakere
sonucunda 01.02.2010-31.12.2010 tarihleri arası Et Kesim ve muayene ve denetim ücreti
tarifesinin aşağıda görüldüğü gibi olmasına oy birliği ile karar verildi.
ET KESİM VE MUAYENE VE DENETİM ÜCRETİ TARİFESİ
Küçükbaş Hayvan Adedi: 10.00.- TL
Büyükbaş Hayvan Adedi: 33.00.- TL
KARAR SAYISI- 4 : - Belediye Yazı İşleri Müdür V. Necat TÜRK’ün dereceye giren sporculara ödül
verilmesi ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi.
Ulusal ve uluslar arası kültürel ve sportif etkinliklerde dereceye giren
sporcuları,öğrencileri,okulları ve spor kulüplerini teşvik ve onura etmek amacı ile 5393 sayılı
Belediye Kanununun 14. maddesinin b) bendi gereği hediye verilmesine oy birliği ile karar
verildi.
KARAR SAYISI- 5 : - Şoförler ve Otomobilciler odası Başkanı Fevzi POLAT’ın Özgür ŞAHİN için T
Plaka verilmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi.
Özgür ŞAHİN’in dilekçesinin görüşülmesine geçildi. Yusufeli Belediye Meclisini 01/10/2007
tarih ve 043 sayılı kararı ile Yusufeli Taksi durağında çalışacak olan Ticari Taksi ve sahipleri
belirlenmiş olmakla 01/10/2007 tarih ve 042 sayılı Meclis Kararı ile çıkartılmış bulunan Yusufeli
Belediyesi ( T ) Plakalı Taksi İşletmeliği Yönetmeliği gereği 31/12/2007 tarihine kadar müracaat
edenlerden devir temlik ve durağa ilk giriş harcı alınmayacağı belirtilmiş olup 23/11/2010
tarihinde 63 sayılı dilekçe ile müracaaat eden Özgür ŞAHİN’in Yusufeli Taksi durağında
Çalışabilmesi için gerekli olan aşağıda belirlenen evrakları;
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik no lu) ve Nüfus cüzdanı örneğini,
- İkametgah senedini (Mahalle muhtarından en az 6 aydan bu yana Yusufeli ilçesi sınırları
içerisinde oturduğu ibareli),
- Oda kaydı ve şoförler odasından hangi durakta çalıştığına dair belge,
- Adli sicil kaydı sorgulaması,
- Vergi kaydı veya yoklama tutanağı ( Vergi mükellefi olduğuna dair),
- İki adet fotoğraf (son Altı aylık),
- Motorlu araç tescil belgesi (Araç ruhsatı),
- Sürücü belgesi ( En az B sınıfı),

- SRC belgesi ,
- Karayolları trafik kanunu zorunlu mali sorumluluk poliçesi (Süresi geçmiş olmayacak),
- Belediyemizden borcu yoktur belgesi.
- Ruhsat tanzim edilecek kişinin durumunun kesinleşmesi halinde yönetmelik hükümlerine
uyacağına dair noterden tasdikli taahhütname,
- Bir adet dosya,
Belediye Başkanlığı Zabıta Memurluğu Ruhsat Bürosuna eksiksiz olarak tanzim etmesi şartı ile
Durağa ilk giriş harcının alınarak, Ruhsat harcını yatırarak T Plakalı Ticari Taksi olarak
çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 6: MADDE….-6-Fatih YILDIRIM'ın arazisinin İmara açılması ile ilgili dilekçesinin
görüşülmesi.
Gündemin 6. maddesinde İlçe Merkezi Merkez Mahallesi Artvin Karayolu üzerinde bulunan 2425- FA pafta, 142 ada, 2 parsel üzerinde arazi vasıflı emlakin ve civarının imara açılması için,
müracaat sahibinin gerekli imar değişikliğini yaptırdıktan sonra 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- 7: MADDE….-7- Bekir DEMİREL'in kat artırımı ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi.
Gündemin 7. maddesinde İlçe Merkezi Çoruh Caddesi üzerinde bulunan 118 ada, 40 parsel
üzerinde bulunan ve İmar Planında 3 kat olan imar izninin 4 kata çıkarılması için, müracaat
sahibinin gerekli imar değişikliği ve proje değişikliği yaptırdıktan sonra 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- 8 : MADDE….-8- Mustafa GEDİKLİ'nin dilekçesine istinaden İmar Komisyonu
Raporunun Görüşülmesi.
Mustafa GEDİKLİ’nin 27/10/2009 tarih ve 808 sayılı dilekçesine istinaden Yusufeli Belediye
Meclisinin 13/011/2009 tarih ve 068 nolu meclis kararı ile İlçe merkezi Lise caddesi üzerinde
bulunan ve 419 ada üzerinde bulunan ve İmar Planında 5 kat olan imar izninin 6 kata
çıkarılması amacı ile yapılan imar plan değişikliği için Belediye İmar Komisyonuna havale edilen
dosya hakkında rapor hazırlamak için 02/02/2010 Salı günü saat 13.00 da 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 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesine göre
onanmasına; yasal ilan süresinden sonra itiraz olmaması halinde planın uygulanmasında
sakınca olmadığına üyelerin oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 9 : MADDE….-9- Sefa GENCER'in dilekçesinin görüşülmesi
İlçe merkezi Enver paşa caddesi barhal çayı mevkiinde Sefa GENCER adına kayıtlı 126 ada 6
numaralı parsel imar planında yol olarak ayrılmış olup, belediye başkanlığımızca bu alanda park
çalışmaları yapılacağından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin e) fıkrası gereğince
(Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli
bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan
fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak
tesisine karar vermek) ilçe merkezi kolik caddesi üzerinde bulunan Belediye Başkanlığı tüzel
kişiliği adına kayıtlı olan 24.25 F-a parsel 380 ada ve 7 parsel üzerindeki 239,44m2 arsa ile

karşılıklı hiçbir bedel farkı gözetmeksizin takas veya trampa edilmesine; takas ve trampa
işlemlerine ait tüm harç,vergi gibi giderlerin Sefa GENCER tarafından ödenmesine, tapu
işlemlerinde yapılacak olan işlemlerde Belediye Başkanının yetkilendirilmesine oy birliğiyle
karar verildi.
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