MECLİS KARAR ÖZETLERİ
02.10.2012 Tarihli Meclis Karar Özetleri
KARAR SAYISI- 58 :Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk
olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
KARAR SAYISI- 59 :2012 Yılı Eylül ayı meclis karar özetlerinin okunması.
2012 Yılı Eylül ayı Meclis karar özetleri Belediye Başkanı Eyüp AYTEKİN tarafından okundu.
KARAR SAYISI- 60: İmarKomisyon Raporunun(Hasan Ağa Mah.Ali Yiğit) görüşülmesi.
Ali YİĞİT’ın Yusufeli İlçesi 30IK-3B Pafta üzerindeki değişiklik teklif dosyasında, dere kendi
yatağı içerisinde mevcut durumuna göre düzeltilmiştir. Mevcut durumda dere iki adet 7 mlik
yol olarak planlanmış buda plan bütünlüğünü bozmuştur. Hali hazır durum ve dere içindeki
ıslah duvarları dikkate alınarak yapılan plan değişikliği ile yol bütünlüğü sağlanarak 10 m
genişliğinde devam etmiştir.30IK-2C pafta, 101,204 adalar üzerinde yaptırdığı imar değişiklik
dosyasında mevcut durumda korunacak bahçe vasfındaki parseller, park ve turistik tesis
alanı olarak değiştirilmiştir. İlçemizde bulunan turizm potansiyeli göz önünde alındığında bu
gibi tesislerin bulunması gereklidir. Mevcut arazinin konumu ve diğer etrafında bulunan diğer
sosyal alanlar dikkate alındığında, futbol sahası, yüzme havuzu, kano slalom parkuru gibi
sosyal tesislerle aynı mevkide bulunması bütünlük arz etmektedir. Yapılacak bu
değişikliklerde kamu yararı gözletildiği dikkate alınarak 27.09.2012 Perşembe günü saat
13.30 da Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğü odasında toplanarak değerlendirme
yapılmış olup; Komisyonumuzca İmar Plan Değişikliklerinin uygun olduğuna oy birliği ile
karar verilen raporun Belediye Meclisimizce de incelenerek imar plan değişikliklerinin 3194
sayılı İmar Yasasının 8/b maddesine göre onanmasına; yasal ilan süresinden sonra itiraz
olmaması halinde planların uygulanmasında sakınca olmadığına üyelerin oy birliği ile karar
verildi.
KARAR SAYISI- 61: TicariTaksiler için her yıl alınan 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 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere ve her yıl
ekim ayı meclis toplantısında yeniden belirlenmek kaydı ile 2013 yılı için geçen yılki ruhsat
harcı olan 140.00.-TL’den 155.00.-TL’ye çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 62 :Belediyemiz ile Keçiören Belediyesi arasında Kardeş Şehir İlişkisi
kurulması ile ilgili konunun görüşülmesi
Yusufeli Belediye Meclisince 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 Ankara İlinin Keçiören İlçesi arasında kardeş Şehir ilişki kurmasının
Belediye Meclisince uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 63 :Ahmet KARABIYIK'ın su ücretleri ile ilgili Milli Sporculara uygulanan su
ücretlerinin indirim konusunun görüşülmesi.
06/09/2012 tarihli Ahmet KARABIYIK'ın dilekçesine konu olan; 5774 sayılı Başarılı
Sporculara aylık bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunun
“Diğer Haklar” başlıklı 8. Maddesinin 2.fıkrası “Bu kanuna göre aylık bağlanan sporcuların
kendilerine 24.02.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci
fıkrası ile ek 1.nci maddesinde düzenlenen haklardan, aynı usul ve esaslar çerçevesinde
yararlandırılırlar.” 5774 sayılı Kanun gereğince aylık bağlanan amatör sporculardan
Belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50 den az indirim içermemek üzere belediye
meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır ifadesine göre, Milli Sporcu olan
Ahmet KARABIYIK'ın abonesi olduğu su ücretinden % 50 oranında indirim uygulanarak
tahsil edilmesine oy çokluğu ile karar verildi
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