
MECLİS KARAR ÖZETLERİ 
04.01.2011 Tarihli Meclis Karar Özetleri 

KARAR SAYISI- 1 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan 

oturum açıldı, gündem tetkik edildi. 

KARAR SAYISI- 2 : 2010 Yılı Aralık ayı Meclis Karar Özetlerinin Okunması.2010 Yılı Aralık ayı 

Meclis karar özetleri Belediye Başkanı Eyüp AYTEKİN tarafından okundu.   

        

KARAR SAYISI- 3: 2011 Yılı için İşyeri Açma İzin Harcının belirlenmesinin görüşülmesi.2464 sayılı 

Kanunun 84 üncü maddesinde yer alan işyeri açma izni harcının 31.12.2011 tarihine kadar 

aşağıda belirtilen şekilde uygulanmasına, yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile 

karar veril İşyeri açma izni harcı: (beher metrekare için işin mahiyetine göre) 1.00 TL 

Ancak bu miktar hiçbir suretle beş bin metrekareye isabet edecek tutarı aşamaz.   

KARAR SAYISI- 4:Sözleşmeli avukat çalıştırılmasının görüşülmesi.Gündemin 4. maddesi olan 

sözleşmeli avukat olarak çalışmasının görüşülmesine geçildi.  Belediyemizin Avukat kadrosu 

olmadığından sözleşmeli Avukat çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü açılan davalara Belediye 

Başkanı, idari görevleri yanında adli görevleri de yürütmesi oldukça zor olduğu gibi idare 

görevlerini de aksatacağı için davalara katılma imkânı yoktur. Bu sebepten dolayı 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. paragrafı, 5393 sayılı Belediye Kanununun Geçici Madde 

1, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 21/12/2006 tarih ve 15003 sayılı yazısı 

ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı 

Genelgelerinde belirtilen hususlara uygun olarak, kısmı zamanlı sözleşmeli Avukatın 2011 Aralık 

sonuna kadar çalıştırılmasına, bu personele aylık brüt 935,00.-TL. Ücret ödenmesine mevcudun 

oybirliğiyle karar verildi.  

KARAR SAYISI- 5 : Evren Mahallesinin hali hazır haritasının ve imar plan değişikliğinin 

yaptırılmasının görüşülmesi.Evren Mahallesinin hali hazır haritasının ve imar plan değişikliğinin 

yaptırılmasına oy birliği ile karar verildi. 

  

KARAR SAYISI- 6 : İnönü caddesi ile ilgili imar plan komisyonunun raporunun 

görüşülmesi.Yusufeli ilçesi 24–25-FA-CC-ÇD paftalarının İnönü Caddesindeki kısmında İmar 

Kanunu’nun 18.Maddesi uygulanmış ve sonrasında oluşan yeni parseller imar planındaki adalara  

uygun olmadığından dolayı hem imar adalarının hem de imar nizamlarının düzenlenmesi 

amacıyla imar değişikliği dosyası hazırlanmıştır. Belediye İmar Komisyonuna havale edilen 

değişiklik dosyası hakkında rapor hazırlamak için 29/12/2010 Çarşamba günü saat 16.00’da 

Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğü odasında toplanarak değerlendirme yapılmış olup 

komisyonumuzca imar planı 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.  
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