
MECLİS KARAR ÖZETLERİ 
KARAR SAYISI- 1:  Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. 

Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. 

KARAR SAYISI- 2: 2015 Yılı Kasım ayı meclis karar özetlerinin okunması. 

2015 Yılı Kasım ayı meclis karar özetleri Meclis Başkanvekili Osman ÜNAL tarafından 

okundu. 

KARAR SAYISI- 3: Belediyenin 2016 yılı vergi harç ve tarifelerinin belirlenmesi, 

·         İlan, reklam ve işgal harç ve tarifelerinin belirlenmesi, 

·         2016 yılı belediye hizmetleri karşılığı tarifelerin belirlenmesi, 

·         2016 Yılı için İşyeri Açma İzin ve tatil günlerinde işyeri çalışma harcının belirlenmesi, 

·         Belediyeye ait iş makinelerinin çalışma ve nakliye ücretleri artışının belirlenmesi, 

·         Memur itfaiye ve zabıta personeline 2016 yılında verilmesi gereken maktu ücretin 

görüşülmesi. 

·         Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği gereği 2016 yılında devlet 

memurlarına verilecek yemek yardımının görüşülmesi, 

·         Belediyeye ait işyerlerinin 2016 yılı kıra artışının yapılabilmesi için karar verilmesi veya 

Encümene yetki verilmesi, 

·         Belediyeye ait  Sosyal Konutların 2016 yılı kıra artışının yapılabilmesi için karar 

verilmesi veya Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi, 

·         Yusufeli Belediyesi S Plaka harç ücretlerinin belirlenmesi, 

·         Ticari Taksiler için   her yıl alınan   ruhsat harcının belirlenmesinin görüşülmesi, 

·         Kültür evinin yiyecek içecek fiyatlarının belirlenmesi, 

·         Durak yerleri harç parasının görüşülmesi, 

  

        5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 59. Maddesi ve 18.Maddesinin (f) Bendi gereği, 2464 

Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 12,17,21,44,52,56,58,60,67,80,81 ve 97.Maddeleri ile 

adı geçen kanunun 15.Maddesiyle ilgili maktu vergi ve harç tarifeleri ile ilgili olarak, 

18/2/2014 tarihli ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10/2/2014 tarihli ve 

2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki ve 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 

değişik 5281 Sayılı Gelirler Kanunun hükümlerine istinaden Yusufeli Belediyesince alınacak 

ilan, reklam, vergi, harç ve tarifelerin tahsiline esas fiyatların belirlenmesi müzakere olundu 

ve yapılan müzakere sonunda 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere 

2016 yılında alınacak ilan, reklam, işgal, harç ve tarifeleri aşağıda yazıldığı gibi belirlendi. 

  

·         2016 Yılı İlan ve Reklam Vergisinin Belirlenmesi 



İlan ve reklam vergilerinin 2016 yılı artış oranının aşağıda yazıldığı gibi olmasına yapılan 

açık oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

  

İlan ve Reklamın 

Yapıldığı Yer 

Grup/ Verginin 

Tutarı (TL) 

   

1 2 3   

Dükkan, ticari ve 

sınai müessese 

ve serbest 

meslek 

erbabınca çeşitli 

yerlere asılan ve 

takılan her çeşit 

levha, yazı ve 

resim gibi sabit 

bütün ilan ve 

reklamların 

beher 

metrekaresinden 

yıllık olarak; 

(Işıksız) 

Cadde 32 28 26 

Sokak   28    

Mahalle     24  

  

  

İlan ve Reklamın 

Yapıldığı Yer 

Grup/ Verginin 

Tutarı (TL) 

   

1 2 3   

Dükkan, ticari ve 

sınai müessese 

ve serbest 

meslek 

erbabınca çeşitli 

yerlere asılan ve 

takılan her çeşit 

levha, yazı ve 

resim gibi sabit 

bütün ilan ve 

reklamların 

beher 

metrekaresinden 

yıllık olarak; 

(Işıklı) 

Cadde 55 40 30 

Sokak   40    



Mahalle     25  

  

  

 İlan ve Reklamın 

Yapıldığı Yer     

Grup/ Verginin 

Tutarı (TL) 

   

Motorlu taşıt 

araçlarının içine 

veya dışına 

konulan ilân ve 

reklamların beher  

metrekaresinden  

yıllık olarak: 

Toplu taşıma 

araçları ve diğer 

araçlar 

   

1 2 3   

17       

  

  

İlan ve Reklamın 

Yapıldığı Yer 

  

Grup/ Verginin 

Tutarı (TL) 

   

1 2 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: 

Cadde 10 7 5 

Sokak   7    

Mahalle     2  

  

    

İlan ve 

Reklamın 

Yapıldığı 

Yer 

  

  

Grup/ 

Verginin 

Tutarı 

(TL) 

     

  1 2 3     



  20 ve 40 

saniye 

aralığında 

günde en az 

50 tekrar 

olmak kaydı 

ile led 

ekranlı 

(belediye led 

ekranı) ilan 

ve 

reklamlardan 

aylık olarak; 

150,00 

TL 

       

  Işıklı veya 

projeksiyonlu 

ilân  ve 

reklamlardan 

her 

metrekare 

için aylık 

olarak: 

(Belediye 

raket 

reklamları 

için) 

100,00 

TL 

       

    

  

  

  

  

       

  

İlan ve 

Reklamın 

Yapıldığı Yer 

  

Grup/ 

Verginin 

Tutarı (TL) 

      

1 2 3      

İlân ve 

reklam 

amacıyla 

dağıtılan 

broşür, 

katalog, 

duvar ve  

cep 

takvimleri, 

biblolar veya 

  

Bütün 

yerlerde 

0,10        



benzerlerinin 

her biri için;                                                                                                                                                                                     

                

  

  

İlan ve Reklamın 

Yapıldığı Yer 

  

Grup/ Verginin 

Tutarı (TL) 

   

1 2 3   

Mahiyeti  ne 

olursa olsun 

yapıştırılacak 

çeşitli afişler ve 

benzerlerinin 

beherinin 

metrekaresinden;                                                                                                                                       

  

Bütün 

yerlerde 

0,15 0,10 0,10 

          

  

·         2016 Yılı için eğlence vergisi ve işgal harcının belirlenmesi 

Eğlence vergisi ve işgal harcına, 2016 yılı için % 8 oranında zam yapılmasına yapılan açık 

oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

Eğlence Vergisi (Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerlerinde) 

  

Eğlencenin Türü 

ve Alanı 

  

Grup/ Verginin 

Tutarı (TL) 

   

1 2 3   

Bar, pavyon, 

gazino, gece 

kulübü, taverna, 

diskotek,kabare, 

dansing gibi 

eğlence 

yerlerinde 

çalışılan her 

gün için                                                                                                                                    

50  m2 'ye 

kadar 

31 25 17 

51  m2  -150 m2 

arası 

32 27 21  

151 m2- 300 m2 

arası 

33 29 23  

301 m2 'den 

yukarı 

35 30 24  

4 Yıldızlı otelde 38 31 26  



5 Yıldızlı otelde 41 32 29  

  

  

Eğlencenin 

Türü ve Alanı 

  

Grup/ Verginin 

Tutarı (TL) 

   

1 2 3   

Bilardo ve 

masa futbolu 

salonları gibi 

eğlence 

yerlerinde 

çalışılan her 

gün için;                                                                                                                      

25  m2 'ye kadar 9 6 5 

26  m2  -50 m2 

arası 

11 9 6  

51 m2- 100 m2 

arası 

12 10 9  

101 m2 -200 m2 

arası 

13 11 10  

200 m2 'den 

yukarı 

14 12 11  

  

İşgal Harcı 

  

İşgalin Türü ve 

Yapıldığı Yer 

  

Grup/ Harcın Tutarı 

(TL) 

  

1 2 3  

52'nci maddenin 

(1) ve (2) numaralı 

bentlerinde yazılı 

işgallerde beher 

metrekare için 

günde:                                                                                                                                                                    

2,7 2,7 2,5 

  

  

İşgalin Türü ve 

Yapıldığı Yer 

  

Grup/ Verginin 

Tutarı (TL) 

   

1 2 3   

52'nci 

maddenin (1) 

a) Satışı 

yapılan 

2,7     



numaralı 

bendinde yazılı 

hayvan 

satıcılarının 

işgallerinde;                                                                                                                                        

küçükbaş 

hayvan başına 

b) Satışı 

yapılan 

büyükbaş 

hayvan başına 

5,4      

  

  

İşgalin Türü ve 

Yapıldığı Yer 

  

Grup/ Verginin 

Tutarı (TL) 

   

1 2 3   

52'nci 

maddenin (3) 

numaralı 

bendinde 

motorlu kara 

taşıtlarının 

parketmeleri 

halinde trafik 

komisyonunun 

da görüşleri 

alınarak 

belediyelerce 

şehir 

merkezlerinde 

tesis edilen ve 

işletilen 

mahallerin 

çalışma 

saatleri içinde 

taşıtlar 

tarafından 

işgal harcı;                                                                                                                                                  

a) Her taşıttan 

beher saat için; 

1,25 1   

b) parkmetre 

çalıştırılan 

yerlerde beher 

saat için; 

       

  

·         2016 Yılı için İşyeri Açma İzin ve tatil günlerinde işyeri çalışma harcının 

belirlenmesi, 



İşyeri açma izni harcı ve tatil günlerinde işyeri çalışma harcının 2016 yılı artış oranının 

aşağıda yazıldığı gibi olmasına yapılan açık oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar 

verildi.  

İşyeri Açma İzni Harcı 

  

İşyerinin Türü 

ve Alanı 

  

Grup/ Harcın 

Tutarı (TL) 

   

1 2 3   

Her tür işyeri 

için beher m2' 

sinden                                                                                                                                        

25 m2 'ye kadar 1,00 0,82 0,48 

26 m2-100 m2 

arası 

1,00 0,87 0,58  

101 m2- 250 

m2 arası 

1,00 0,94 0,70  

251 m2- 500 

m2 arası 

1,00 0,99 0,82  

501 m2 'den 

yukarı 

1,08 1,6 0,94  

  

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 

  

İşyerinin Türü 

ve Alanı 

  

Grup/ Harcın 

Tutarı (TL) 

   

1 2 3   

Her tür işyeri 

için yıllık 

olarak;                                                                                                                                                   

25 m2 'ye kadar 151 134 117 

26 m2-100 m2 

arası 

170 146 129  

101 m2- 250 m2 

arası 

187 163 140  

251 m2- 500 m2 

arası 

210 187 163  

501 m2 'den 

yukarı 

233 210 199  

  

·         2016 Yılı için mesul müdürlük ücretinin belirlenmesi 

Mesul müdürlük belgesinin 2016 yılı artış oranının aşağıda yazıldığı gibi olmasına yapılan 

açık oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.  



2016 Yılı Mesul Müdürlük 

Belgesi ücreti; 

2015 2016 

50,00 TL 100,00 TL  

  

·      2016 Yılı Su Tarifelerinin Belirlenmesi, 

  

2016 Yılı su tarifelerine % 8 zam yapılarak tarifenin aşağıdaki gibi olmasına mevcudun oy 

birliği ile karar verildi. 

Su  Tarifeleri 

CİNSİ 2015 2016       

Meskenlerde 

K.D.V. dahil  

1m3  su            

2 TL 2,16       

Resmi 

dairelerde 

K.D.V. dahil  1 

m3 su     

4 TL 4,32       

Ticaret 

hanelerde 

K.D.V. dahil  1 

m3  su                                               

  4 TL   4,32       

İnşaatlarda 

K.D.V. dahil  1 

m3  su                                                         

  4 TL   4,32       

Yıkama ve 

Yağlamalarda 

K.D.V. dahil 1 

m3 su 

  4 TL   4,32       

Abone teminatı   99 TL 107,00       

  

·         Aşağıdaki 

tarifelerin 2016 

yılı artış 

oranının 

aşağıda 

yazıldığı gibi 

olmasına 

yapılan açık 

oylama sonucu 

mevcudun oy 

birliği ile karar 

verildi.  

        



Belediyenin 

uyarılarına 

rağmen sayacı 

olmayan ve 

tamir 

yaptırmayanlara 

beher ay için 

K.D.V. dahil; 

(İki defa uyarı 

akabinde suyun 

kesilmesi ) 

    

85 TL 

  

150 

      

Su parasını 

ödemeyen 

abonenin 

suyunun 

kesilmesi 

akabinde 

suyunun 

açılması için 

ödeyeceği 

ücret; 

    

109 

  

110 

     

 İki aylık toplam 

50 m3’e kadar 

K.D.V. dahil 

2,16 TL 50 

m3’ten yukarı 

K.D.V.  dahil her 

m3’ü 7 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. 

         

                

  

  



  

  

2016 Yılı İlan Tarifesinin belirlenmesi 

Belediye hoparlörü ile yapılacak ilanlar (Resmi Daireler Hariç) 

 2016 yılı için % 8 zam yapılarak,  küsurlu rakamlarda virgülden sonra 50 üzerinde bir rakam 

olduğunda tarifenin bir üstüne çıkarılmasına, virgülden sonra 50 altında olan rakamlarda ise  

virgülden sonrasının atılmasına tarifenin aşağıdaki gibi olmasına mevcudun oy birliği ile 

karar verildi. 

CİNSİ 2015    2016                   

20 Kelimeye 

kadar                                   

21 TL 23     

40 kelimeye  

kadar 

42 TL 45     

100 

Kelimeye 

kadar 

  84  TL 91    

100 

Kelimeden 

fazla her 

kelime için 

  0,33 TL      0, 36    

            

  

Et Kesim ve Muayene ve Denetim Ücreti Tarifesi 

2016 Yılı et kesim ücreti müzakere olundu. Yapılan müzakere sonucunda 01.01.2016-

31.12.2016 tarihleri arası et kesim ve muayene ve denetim ücreti tarifesinin aşağıda 

görüldüğü gibi olmasına oy birliği ile karar verildi. 

CİNSİ 2015 2016 

Küçükbaş Hayvan başına 15 TL 17 

Büyükbaş Hayvan başına 51 TL 55 

Av hayvanı başına(yaban 

keçisi) 

- 150 

  

·         Belediyece Yaptırılan İşler İçin İş Bitirme Belgesi Talep Edenlerden 

2016 Yılı için % 10 oranında zam yapılarak küsurlu rakamlarda virgülden sonra 50 üzerinde 

bir rakam olduğunda tarifenin bir üstüne çıkarılmasına,virgülden sonra 50 altında olan 

rakamlarda ise  virgülden sonrasının atılmasına tarifenin aşağıdaki gibi olmasına mevcudun 

oy birliği ile karar verildi. 

  2015 2016 

Taşörenlerden 70 TL 77 

Kontrollerden 35 TL 39 



Kontrol Şeflerinden 35 TL 39 

Müteahhitlerden 140 TL 154 

Teknisyen ve 

sürveyanlardan 

35 TL 39 

  

Kanalizasyon Tesislerini Bağlama Ücreti ( yapı kullanma izin belgesi alınırken) 

2016 Yılı için % 10 oranında zam yapılarak küsurlu rakamlarda virgülden sonra 50 üzerinde 

bir rakam olduğunda tarifenin bir üstüne çıkarılmasına, virgülden sonra 50 altında olan 

rakamlarda ise  virgülden sonrasının atılmasına tarifenin aşağıdaki gibi olmasına mevcudun 

oy birliği ile karar verildi. 

  2015 2016  

İşyerlerinden(Bağımsız 

bölüm başına) 

70 TL 77  

Konutlardan(Bağımsız 

bölüm başına) 

70 TL 77  

Otel İşletmelerinde 

Oda Başı 

14 TL 15  

        

  

·         Özel İmar Durumu Çıkarılmasında Alınacak Ücret 

(ruhsat çıkarılacak ve bina yapılacak imar durumlarında yapı ruhsatı alınırken alınacak ücret)  

2016 Yılı için % 10 oranında zam yapılarak, küsurlu rakamlarda virgülden sonra 50 üzerinde 

bir rakam olduğunda tarifenin bir üstüne çıkarılmasına, virgülden sonra 50 altında olan 

rakamlarda ise virgülden sonrasının atılmasına tarifenin aşağıdaki gibi olmasına mevcudun 

oy birliği ile karar verildi. 

  2015 2016 

Çıkarılacak Özel İmar 

Durumu (Parsel Başına) 

14 TL 15 

  

·         Su ve Kanalizasyon Tamir Ücreti 

Aşağıdaki tarifelerin 2016 yılı artış oranının aşağıda yazıldığı gibi olmasına yapılan açık 

oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.  
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