
MECLİS KARAR ÖZETLERİ 
07.12.2010 Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri 

KARAR SAYISI- 74: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan 

oturum açıldı, gündem tetkik edildi. 

KARAR SAYISI- 75:2010 Yılı Kasım   ayı Meclis Karar Özetlerinin Okunması.. 

2010 Yılı Ekim ayı Meclis karar özetleri Belediye Başkanı Eyüp AYTEKİN tarafından okundu. Karar 

Özetlerinin okunması bilgilendirme mahiyetinde olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama neticesinde 

2010 Yılı Kasım ayı Meclis karar özetlerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

KARAR SAYISI- 76-Belediyenin 2011 yılında yapacağı hizmet karşılığı tarifelerin belirlenmesinin 

görüşülmesi. 

Yusufeli Belediyesinin 2011 yılında yapacağı hizmet karşılığı tarifelerin yapılmasına geçildi. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 59. 

maddesi gereği; 2011 yılı su ücreti tarifesi müzakere olundu. Yapılan müzakere sonucunda 

01.01.2011–31.12.2011 tarihleri arası su ücreti tarifesinin aşağıda görüldüğü gibi olmasına oy 

birliği ile karar verildi.  

SU ÜCRETİ TARİFELERİ 

a) Meskenlerde K.D.V. dahil 1 m3 su                                      1.50 TL 

 b) Resmi dairelerde K.D.V. dahil 1 m3 su                               2.95 TL 

 c) Ticaret hanelerde K.D.V. dahil 1 m3 su                              2.95 TL 

 d) İnşaatlarda K.D.V. dahil 1 m3 su                                       2.95 TL 

e) Yıkama ve Yağlamalarda K.D.V. dahil 1 m3 su                    2.95 TL 

 f) Abone teminatı                                                                                      70.00 TL 

 g) Belediyenin uyarılarına rağmen sayacı olmayan ve tamir yaptırmayanlara beher ay için K.D.V. 

dahil(İki defa uyarı akabinde suyun kesilmesi                                                                               60.00 TL 

 h) Su parasını ödemeyen abonenin suyunun kesilmesi suyunun Açılması için ödeyeceği ücret                                                                    

77.00 TL 

 ı)İki aylık toplam 50 m3’e kadar K.D.V. dahil 1.50 TL 50m3’den yukarı K.D.V.  dahil her m3’ü 4.50 

TL. Tahsil edilecektir.   

Su paralarını ödemeyen abonelerden su paraları 6183 sayılı amme alacakları usulü kanununda 

belirlenen gecikme zammı oranı tutarında gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.                     

NOT: 2011 Bütçe Kanununda Resmi Dairelerin Su Tüketimiyle ilgili herhangi bir       

Değişiklik ve hüküm konulur ise Meclis toplantısı yapılarak yeniden değerlendirme yapılacaktır. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 59. 

maddesi gereği; 2011 yılı Belediye ilan ücreti tarifesi müzakere olundu. Yapılan müzakere 

sonucunda 01.01.2011–31.12.2011 tarihleri arası Belediye İlan Ücreti tarifesinin aşağıda 

görüldüğü gibi olmasına oy birliği ile karar verildi. 

BELEDİYE İLAN TARİFESİ 

Belediye hoparlörü ile yapılacak ilanlar (Resmi Daireler Hariç)  

a) 20 Kelimeye kadar                                                     15.00 TL  

b) 40 kelimeye kadar                                                      30.00 TL  

c) 100 Kelimeye kadar                                                     59.00 TL  

d) 100 Kelimeden fazla her kelime için                             0.23 TL  

e) Yazılı olmayıp kelimesi tespit olmayan konuşmalarda her dakika için        3.65TL 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 59. 

maddesi gereği 2011 Yılı led ve raket ekran reklam bedelleri müzakere olundu. Yapılan 



müzakere sonucunda 01.01.2011–31.12.2011 tarihleri arası Belediye Led ve raket ekran reklam 

bedellerinin aşağıda görüldüğü gibi olmasına oy birliği ile karar verildi. 

LED EKRAN REKLEM BEDELLERİ: 

20 ve 40 saniye aralığında günde en az 50 tekrar olmak kaydı ile ilan reklam veren kişi ve 

kurumlardan: 

Haftalık : 50.00.-TL 

15 günlük : 75.00.-TL 

Aylık  : 125,00.-TL   

  

RAKET EKRAN REKLEM BEDELLERİ: 

İlan reklam veren kişi ve kurumlardan: 

Haftalık     : 20.00.-TL 

15 günlük : 30.00.-TL 

Aylık         : 50.00.-TL   

   

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 59. 

maddesi gereği; 2011 yılı Et Kesim Ücreti tarifesi müzakere olundu. Yapılan müzakere 

sonucunda 01.01.2011-31.12.2011 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: 11.00.- TL 

Büyükbaş Hayvan Adedi: 36.50.- TL 

KARAR SAYISI- 77: 2011 yılı Bütçesinin görüşülmesi. 

Meclisimizin 02/11/2010 tarihli toplantısında 2011 yılı tahmini bütçesi incelenerek plan  

ve bütçe komisyonunda görüşülmesi için havale edilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu, tahmini 

bütçeyi beş iş gününde görüşerek, bütçe ile ilgili inceleme raporu meclisimize sunulmuştur. 

Meclisimizce 2011 yılı tahmini bütçeyi; Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin  

10.maddesi gereği görüşülmesine geçilerek; 

a)Bütçe kararnamesi madde madde görüşülerek 2011 yılı tahmini bütçesi, 

GİDER BÜTÇESİ: 

01 PERSONEL GİDERLERİ                    : 1.149.081,00 

02 SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİM GİDERİ :  202.944,00 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ          :  1.998.614,00 

04 FAİZ GİDERLERİ                              : 50.000,00 

05 CARİ TRANSFERLER                         : 234.361,00 

06 SERMAYE GİDERLERİ                       : 480.000,00 

09 YEDEK ÖDENEK                               : 585.000,00  

         TOPLAM                                      : 4.700.000,00 TL    

GELİR BÜTÇESİ: 

01 VERGİ GELİRLERİ                              :    362.040,00 

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ  :    764.880,00 

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM                 :    1.248.000,00 

05 DİĞER GELİRLER                               :    1.965.080,00  

06 SERMAYE                                          :    360.000,00 

       TOPLAM                                         :    4.700.000,00 TL        

b)Gider bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının  



Birinci düzeyi. 

c)Gelir bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyi. 

d)Finansman ekonomik sınıflandırılması cetvelin birinci düzeyi görüşülerek  

meclisimizce mevcudun  oy birliği ile kabul edildi. 

 

KARAR SAYISI- 78:Memur İtfaiye ve Zabıta personeline 2011 yılında verilmesi gereken maktu en 

ücretin görüşülmesi. 

İtfaiye ve Zabıta personeline 2011 yılında verilecek olan maktu en ücretin görüşülmesine geçildi. 

5393 sayılı Belediye Kanununun 51 ve 52. maddelerine istinaden; 2011 yılında İtfaiye ve Zabıta 

personeline 162.00.- TL brüt maktu en ücret verilmesi ile ilgili yapılan açık oylama sonucunda; 

2011 yılında İtfaiye ve Zabıta personeline 162.00.-TL brüt maktu en ücret verilmesine mevcudun 

oybirliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 79: Belediyeye ait işyerlerinin 2011 yılı kıra artışının yapılabilmesi için karar 

verilmesinin görüşülmesi 

Belediyeye ait işyerlerinin 2011 yılı kira artışının yapılabilmesi için karar verilmesi veya 

encümene yetki verilmesine geçildi. 

Belediyemiz emlakinden olup, halen kiracının işgalinde bulunan bir kısım yerlerin kira artışları 

ile ilgili kira miktarları ile süreleri Meclisimizce müzakere olundu. Yapılan müzakere sonunda bu 

işyerlerindeki kiracıların tahliyesinin şimdilik mümkün ve faydalı görülmediğinden konu 

görüşülerek 5393 sayılı Belediye kanununun, 6570 sayılı gayrimenkul kiralar hakkındaki kanun 

ve 2886 sayılı devlet ihale kanununun işbu karar konusunda uygun hükümler gereğince 

Belediyenin aşağıda beyan edilen emlakin kabil kıyas olabilecek yerlerin kira bedellerine uygun 

fiyat ve müddetle halı hazır kiracıların işgaline bırakılması uygun görüldü. 

2011 yılı kira artışları müzakere olundu. Yapılan müzakere sonucunda; 01.01.2011–31.12.2011 

tarihleri arası geçerli olacak kira artışlarına % 10 zam yapılmasına küsuratlı rakamların aşağı 

yukarı yuvarlatma yapılarak tamamlanmasına ve en son hali ile aşağıda görüldüğü gibi olmasına 

ve kira sürelerinin bir yıl süre ile uzatılmasına oy birliği ile karar verildi. 

Belediyemiz tarafından yaptırılan yeni sanayi sitesindeki iş yerlerinin kiraları müzakere edildi. 

Yapılan müzakere sonunda; Sanayi sitesindeki alt kattaki iş yerlerinin kiralarının m2’sinin 5.00.-

TL olmasına, üst kattaki işyerlerinin kiralarının m2’sinin 3.00.-TL olmasına oy birliği ile karar 

verildi.        

. 

KARAR SAYISI- 80: Belediyeye ait Sosyal Konutların 2011 yılı kıra artışının yapılabilmesi için karar 

verilmesi. 

Belediyeye ait Sosyal Konutların 2011 yılı kira artışlarının yapılabilmesi için karar verilmesi veya 

encümene yetki verilmesi müzakere olundu. Yapılan müzakere sonunda;  Belediye Sosyal 

Konutlarının kira artışının Belediye Meclisince yapılması uygun görüldü. İmar ve İskân 

Bakanlığınca ilçemizde yaptırılan ve Belediyeye devredilen Sosyal Konutların 01.01.2011–

31.12.2011 tarihleri arası geçerli olacak aylık kira miktarlarının yeniden belirlenmesi konusu 

görüşüldü.  

Yapılan müzakere sonucunda mevcut kiraya % 10 ekleyerek kira artışının yapılmasına,  Geçen 

yılki kira 115,00.-TL olduğundan % 10 artışla 125,00.-TL’nin uygun olduğuna ve 125,00.-TL kira 

bedelinin 01.01.2011–31.12.2011 tarihleri arası geçerli olmasına yapılan açık oylama sonucu oy 

birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 81: Belediyeye ait İş Makinelerinin çalışma ve nakliye ücretlerinin 2011 yılı  

artışının belirlenmesinin görüşülmesi. 



Belediyeye ait İş Makinelerinin çalışma ve nakliye ücretleri müzakere olundu. Yapılan müzakere 

sonunda; geçen yılki ücretlere % 10 ilave yapılarak Kepçenin 1 saatlik çalışma ücretinin 

01.01.2011–31.12.2011 tarihleri arası 145,00.- TL olmasına, akaryakıta gelecek olan artışların 

fiyata yansıyacağına, iş makinesinin nakliye ücreti kiralayana ait olacağına, İş makinesinin 

selameti için nakliyesi belediyeye ait kamyonlarla yapılmasına, Petrola gelecek artışların ücrete 

yansıtılacağına, çalışma saat ücretleri peşin olarak belediye veznesine yatırılarak makbuz 

alınacak ve bu makbuz iş makinesi operatörüne ibraz edilerek iş başına gidileceğine ve Parası 

alınmayan işlere gidilmeyeceğine meclisimizce yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar 

verildi.  

Belediyemize ait dört adet kamyonun 01.01.2011–31.12.2011 tarihleri arası için şehir içi ve şehir 

dışı her türlü nakliyenin piyasadaki çalışan araçların nakliye ücretleri göz önüne alınarak yapılan 

müzakere sonunda;  

01.01.2011–31.12.2011 tarihleri arası geçerli olmak kaydı ile Belediye sınırları içerisinde 

kamyonların nakliye ücretlerinin 55.00.- TL, köylere ve ilçe sınırları dışına nakliye ücretinin gidiş 

dönüş olarak her km. için 3.85.-TL olmasına Nakliye ücretlerinin peşin olarak Belediye veznesine 

yatırılarak makbuz alınıp bir suretini şoföre bir suretini Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

gösterilerek nakliye işine gidilmesine ve petrol’e gelecek olan artışlarında fiyatlara 

yansıtılacağına yapılan açık oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR SAYISI- 82: Belediyenin 2011 yılı Vergi harç ve tarifelerinin belirlenmesi. 

2011 yılı Belediyenin vergi ve harçlarının tahsiline esas tarifenin yapılması. 2464 sayılı belediye 

gelirleri kanununun değişik 5281 Sayılı Gelirler Kanunun hükümlerine istinaden Yusufeli 

Belediyesince alınacak vergi ve harçların tahsiline esas tarifenin yapılması müzakere olundu. 

Yapılan müzakere sonunda İlan reklamlarla ilgili güncelleme yapılarak; 01.01.2011–31.12.2011 

tarihleri arası geçerli olacak vergi ve harçların tahsiline esas tarifenin aşağıda görüldüğü gibi 

olmasına yapılan açık oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

MADDE 16. - 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesinde 

yer alan ilân ve reklam vergisi tarifesi.                                               

1. Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca  

Çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi 

Tüm sabit ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak   :22,00.-TL 

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve  

Reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak   :11,00.-TL     

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların 

Cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan  

Geçici mahiyetteki ilân ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak :5,50.-TL 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilân ve reklamlardan her metrekare için  

Yıllık olarak: 33,00.-TL         

5. İlân ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve   

cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için:   0,02.-TL 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve  

benzerlerinin beherinin metrekaresinden:   0,03.TL  

MADDE 17. - 2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendi 

aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “her ayın on beşinci günü akşamına kadar” ibaresi 

“biletler kullanılmadan önce” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkranın sonuna aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 



III - Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (Günlük, TL) 22,00 

Maliye Bakanlığı yukarıdaki şartlara bağlı kalmaksızın, biletle girilen yerlere ilişkin eğlence 

vergisinin hesaplanması ve ödenmesine dair işlemlerin ödeme kaydedici cihaz kullanılarak 

yapılmasına ait usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

MADDE 19. - 2464 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan işgal harcı tarifelerin aşağıda 

belirtilen şekilde uygulanmasına;        (TL) 

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde:  

,65 

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde;   

    

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına        :1,65 

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına        :3.30 

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde;            

a) Her taşıttan beher saat için                          :0,83 

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için:1,65 

   

Tarifenin (1) numaralı bendindeki harçların hesabında metrekare kesirleri tam sayılır ve tam 

günü aşan işgallerde altı saatten az süreler atılır, fazlası tam gün sayılır. 

MADDE 20. -  2464 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi tarifelerin aşağıda belirtilen şekilde 

uygulanmasına; 

Madde 60 – Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20.00.-  TL’den az; 

800,00.-TL’den çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir. 110. 00.-TL olarak 

uygulanmasına yapılan oylama sonucunda karar verildi. 

KARAR SAYISI- 83: Talip SÜCÜ’nun kat artırımı ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi. 

İlçe Merkezi kananet mahallesi 408 ada, 5 nolu parsel üzerinde bulunan ve İmar Planında 4 kat 

olan imar izninin 5 kata çıkarılması için müracaat eden dilekçe sahibinin, mahallede daha önce 

hiç kimseye kat artırımı verilmediği için kat artırımı talebinin reddine oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 84: Devlet Memurları Yiyecek Yardımı yönetmeliği ile Devlet memurlarına verilen 

yemek yardımının görüşülmesi.  

657 Devlet Memurları Kanunun 212. maddesi uyarınca hazırlanarak 19/11/1986 tarih ve 

86/11220 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı 

yönetmeliği ile Devlet memurlarına verilecek olan yemek yardımı müzakere olundu. Yapılan 

Müzakere sonucunda; Yemek yardımının yemek verme şeklinde yapılmasına bu yardım 

karşılığında nakden bir ödeme yapılmamasına yemek yardımın kişi başına çalıştığı günlerde 

olmak üzere 10.00.- TL olmasına yürürlülük tarihinin 01/01/2011–31/12/2011 tarihleri arasında 

olmasına oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 85: Atölyeciler sitesi ve Fatih YILDIRIM dilekçesi ilgili imar komisyonu raporunun 

görüşülmesi. 

Belediyemiz Harita Mühendisi Nurhan ÖRÜCÜ’nün 27/10/2010 tarih ve 1007 sayılı Atölyeciler 

sitesi ve 2.Beton köprünün imar değişikliği ve Fatih YILDIRIM’ın kat artırımı dilekçelerine 

istinaden Yusufeli Belediye Meclisinin 02/11/2010 tarih ve 71 ve 72 nolu meclis kararları ile 

Belediye İmar Komisyonuna havale edilen dosyalar hakkında rapor hazırlamak için 06/12/2010 

Salı günü saat 14.00 de Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğü odasında toplanarak 

değerlendirme yapılmış olup;  

Komisyonumuzca Atölyeciler sitesi ve 2.Beton köprünün imar 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; 

Komisyonumuzca İlçe Merkezi 24–25-FA Pafta 142 ada, 2 nolu parsel üzerinde bulunan ve 

mevcut İmar Planında A–4(Ayrık Nızam)  olan imar izninin A-5 kata çıkarılmasının uygun 

olmadığına karar verilen raporun Belediye Meclisimizce de incelenerek imar plan değişikliğinin 

3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesine göre onanmamasına için,   oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 86: Belediyemiz Har. Müh.Nurhan ÖRÜCÜ’nün 27/10/2010 tarih ve 1007 sayılı 

Atölyeciler sitesi ve 2.Beton köprünün imarı ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi. 

Yusufeli İlçesi, Merkez Mahallesi, 30-L-I D imar paftasında yapılmış olan 18.maddesi sonrasında 

oluşabilecek karışıklıkları önlemek amacı ile ada sınırlarının niteliklerinin ve kat adetlerinin 

yeniden düzenlenmesi ile ilgili yapılacak olan İmar Plan değişikliğinin Belediye İmar 

komisyonuna havalesine ve İmar Komisyon raporundan sonra bir sonraki meclis gündeminde 

ele alınmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 87: Belediyemiz İnş Mühendisi İbrahim ÖZDEMİR ve Zabıta Memuru İbrahim 

TOPAL’ın Çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili 02/12/2010 tarih ve 1108 ve 1109 sayılı 

dilekçelerinin görüşülmesi. 

Kış mevsiminde olmamız münasebeti ile  İlçemiz de konut, kooperatif, site, okul, hastane, resmi 

daireler, işyerleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden 

kaynaklanan is, duman, toz ve gaz halinde dış  havaya atılan dış havaya atılan kirleticilerin hava 

kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile bacalara filtre taktırılmasına, 

kaloriferlerin usulüne uygun yaktırılmasına, belgesiz kişilere kalorifer yaktırılmamasına çevre 

kirliliğini azalmak amacı ile kömür küllerinin çuvallanarak çöp yerlerine bırakılmasına oy birliği 

ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 88: Öztaş İnşaat Yapı malzemeleri Ltd.Şti.nin 34 VF 7176 plakalı Mercedes Marka 

2007 model kamyonun hibe olarak alınmasının görüşülmesi. 

Öztaş İnşaat Yapı malzemeleri Ltd.Şti.nin 34 VF 7176 plakalı Mercedes Marka 2007 model 

kamyonun  Yusufeli Belediye Başkanlığına şartsız bağış-hibe yolu ile alınmasına Belediye 

Meclisinin   oy birliği ile karar verildi. 

  

 

Eyüp AYTEKİN                           Miktat DEMİRKIRAN            Ahmet SÖNMEZ  

Belediye ve Meclis Başkanı              Katip Üye                          Katip Üye 
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