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

Toplantıya Meclis üyelerinin tamamının katılımı ile oturum açıldı ve gündem tetkik edildi.  

  

KARAR SAYISI-2: 2016 Yılı Eylül ayı meclis karar özetlerinin okunması 

2016 Yılı Eylül ayı Meclis karar özetleri Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp AYTEKİN 

tarafından okundu. 

  

KARAR SAYISI-3: 2017 Yılı bütçe tasarısının görüşülmesi. 

5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereğince belediye encümeninin 29.09.2016 

tarihli toplantısı ve 78 sayılı kararı ile belediye meclisine havale edilen Yusufeli Belediyesi 

2017 yılı bütçesi meclis başkanı tarafından okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler 

neticesinde yapılan açık oylama sonucunda 2016 yılı Belediye tahmini bütçesinin Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havalesine ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanacak rapor 

doğrultusunda, gelecek meclis toplantısında 2017 yılı mali bütçesinin karara bağlanmasına 

mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

  

KARAR SAYISI-4: D4 Yetki Belgesi Ücretinin görüşülmesi. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Düzenleme Genel müdürlüğünün 

yazısı uyarınca Belediye Başkanlığımız tarafında Taşıtlara verilecek D4 Yetki belgesi 

ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucu  D4 yetki belgesi için 

İlçe merkezinden köylere yolcu taşıyan araçlardan  beş yıllığına 1.300,00 TL , İlçe 

merkezinden Artvin il merkezine taşımacılık yapacak araçlardan ise Beş yıllığına 2.000,00 

TL ücret alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

  

KARAR SAYISI-5: Dolmuş ücretlerinin görüşülmesi. 

İlçemizde hizmet veren dolmuş ücretinin yeniden belirlenmesi hususu görüşüldü. Görüşme 

sonucunda dolmuş ücretlerinin sivil vatandaşlar için 1,5 TL, öğrenciler için ise 1.00 TL 

olmasına oy birliği ile karar verildi. 

  

KARAR SAYISI-6: Kopuz Turizm’den bağış olarak 34 ULG 60 Plakalı Cenaze aracının 

alınması 

13 Temmuz 2005 günü ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 

Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. Maddesinin (b) bendi ile değişik 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 

10. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve buna bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu; ancak, İl Özel İdareleri, 



Belediyeler ve buna bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin kendi Meclislerinin kararı 

ile taşıt edinebilecekleri hükmü kapsamında; 

Kopuz Turizm’in 05/04/2016 tarihli yazısı ile şirketlerinde kullanmakta oldukları 2011 model 

Ford Marka NMONXXTTFNAG14409 şase numaralı kamyonet tipi transit E4 350 M çift 

kabin cenaze aracını Belediyemiz hizmetlerinde kullanmak üzere bağış talebinde 

bulunulmasına Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi. 
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