MECLİS KARAR ÖZETLERİ
05.10.2010 Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri
KARAR SAYISI- 60:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan
oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
KARAR SAYISI- 61:2010 Yılı Eylül ayı Meclis Karar Özetlerinin Okunması.
2010 Yılı Eylül ayı Meclis karar özetleri Belediye Başkanı Eyüp AYTEKİN tarafından okundu. Karar
Özetlerinin okunması bilgilendirme mahiyetinde olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama neticesinde
2010 Yılı Eylül ayı Meclis karar özetlerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
KARAR SAYISI- 62-Belediyemiz ile Gürsü Belediyesi arasında Kardeş Şehir İlişkisi kurulması ile
ilgili Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
Yusufeli Belediye Meclisinin 05/09/2010 tarih ve 55 nolu kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna
Başkanlık Makamının İlçemiz ile Bursa İlinin Gürsü İlçesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması
ile ilgili yazısı Komisyonumuzca yapılan müzakere neticesinde;
Küreselleşen dünyamızda yerel demokrasini kalıcılaştırılması, yaygınlaştırılması, katılımcılığı açık
yapılarının güçlendirilmesi, ortak sorunlara ortak çözümlerin bulunabilmesi, kentsel hizmet
kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması yönündeki taleplerin karşılanabilmesi, ekonomik, sosyal,
kültürel alanlar ile çevren korunması ve geliştirilmesini de kapsayan bir kavram olan
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik ortak akıl, fayda ve sinerjinin oluşturulabilmesi,
ortak faaliyet alanlarının yaratılmasına katkıda bulunmaya yönelik yapısal çözümlerin ortaya
konabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin p) bendine göre İlçemiz ile
Bursa İlinin Gürsü İlçesi arasında kardeş Şehir ilişki kurmasının uygunluğuna karar verilen
raporun Belediye Meclisince de uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 63:Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Belediyemize verilen Çöp Toplama
Aracının Kamu hizmetine tahsis edilmesinin görüşülmesi. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
Belediyemize şartlı yardımla verilen MİTSUBİSHİ Çöp Toplama Aracının Kamu hizmetinde
kullanılmasına, Belediyenin herhangi bir borcundan dolayı haczedilmemesine oy birliği ile karar
verildi.
KARAR SAYISI-64 Ticari Taksiler için her yıl alınmak kaydı ile ruhsat harcının belirlenmesinin
görüşülmesi.
(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 01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere ve her yıl ekim ayı meclis
toplantısında yeniden belirlenmek kaydı ile 2011 yılı için geçen yılki ruhsat harcı olan 125.00.TL’den 130.00.-TL’ye çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 65: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına göre Belediyemize Tahsis edilen Başkan Yardımcılığı Kadrosunun İhdas
edilmesinin görüşülmesi.
Belediye Başkanlığınca gündeme alınarak meclisimize getirilmiş bulunan 12 Eylül 2010 tarih ve
27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Belediye ve Bağlı kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri
Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğe ilişkin değişiklikle Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından yapılan 2009 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen nüfuslara uygun olarak
yeniden düzenlenerek, her grup kendi nüfusuna göre alt gruplara ayrılmış; (B), (C) ve (D)
gruplarındaki belediyeler; ilçe merkezi, sanayi veya ticaret ve turizm niteliklerinden birini
taşıması durumunda bir üst, iki özelliğe sahip olması durumunda iki üst, üç özelliğe sahip olması

durumunda üç üst nüfus grubuna çıkarılmıştır. Belediyemiz İlçe ve Turizm niteliği taşımasından
iki üst Belediyeler arasına girdiğinden 1 adet 1. dereceli Başkan Yardımcılığı kadrosu tahsis
edilerek,tahsis edilen kadronun ihdas edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 66:Hikmet KELEŞ'in kolik caddesi üzerindeki arsasının satış bedelinin
görüşülmesi.
07/09/2010 Tarihinde Başkanlık oluru ile oluşturulan Bedel Takdir Kıymet Komisyonu
05/10/2010 Salı günü saat 10:00’da Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğü odasında
toplanarak değerlendirme yapmış olup;İlçe merkezi İnönü kolik caddesi üzerinde bulunan
arsaların metre kare birim fiyatının 180.00.-TL olmasına; dolayısı ile Takdir Kıymet
Komisyonunda metre kare birim fiyatı 180.00.-TL değerinde belirtilen ve yoldan ihdas edilecek
olan 12.41 m2 lik yeşil alan taşınmazın Belediyemiz adına tescil edildikten sonra Hikmet KELEŞ
adına kayıtlı bulunan 365 ada 20 nolu parsele tevhid edilmesi uygun görüldüğünden Hikmet
KELEŞ adına tescil edilmesi amacı ile 12.41x180,00=2.233,80.-TL bedelle Hikmet KELEŞ’e
satışının uygun olduğuna, bu yerle ilgili satış işlemlerini yapmaya Ahmet oğlu 1964 doğumlu
Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp AYTEKİN’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 67:Sebahattin KAYA'nın kat artırımı ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi.
İlçe Merkezi Ersis Caddesi üzerinde bulunan 24-25-FA Pafta 184 ada, 3 nolu parsel üzerinde
bulunan ve mevcut İmar Planında A-4(Ayrık Nızam) olan imar izninin A-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.

Eyüp AYTEKİN
Miktat DEMİRKIRAN
Belediye ve Meclis Başkanı
Katip Üye

Ahmet SÖNMEZ
Katip Üye

