
  

 

 

 

 
 YUSUFELİ BELEDİYESİNİN 05.01.2021 

TARİHİNDE ALMIŞ OLDUĞU OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

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

Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. 

 

KARAR SAYISI- 2: 2020 Yılı Aralık ayı meclis karar özetlerinin okunması. 

Aralık ayı meclis karar özetleri Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp AYTEKİN tarafından 

okundu.  

 

KARAR SAYISI- 3: Denetim Komisyonunun oluşturulması. 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine göre;  “il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 

10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki 

yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından 

gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur.  

Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının, meclis üye 

tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” denilmektedir. Bahsi geçen kanun maddesinin uygulanması 

için Denetim Komisyonunun kurulmasının görüşülmesine geçildi. Siyasi parti gruplarının üye 

sayısının meclis üye tamsayısı olan 9'a oranlanması sonucunda;  

6 üyesi bulunan Ak Parti'nin 5/9 x 100 = 55,5 ( meclisteki yüzdesi) 

3 üyesi bulunan CHP'nin 3/9 x 100= 33,33 (meclisteki yüzdesi) 

1 üyesi bulunan MHP'nin 1/9 x 100= 11,11 (meclisteki yüzdesi) 

 

Komisyon üyeliğine 3 kişi seçileceğinden; 

Ak Parti'nin meclisteki yüzdesi olan 55,5 'nin 3 ile çarpılması sonucunda 166,50 (yuvarlama ile 

2 rakamı) 

CHP'nin meclisteki yüzdesi olan 33,33'ün 3 ile çarpılması sonucunda 99,99 (yuvarlama ile 1 

rakamı) ortaya çıkmıştır. Buna göre  Denetim komisyonuna seçilecek 3 kişiden 2'si Ak Partiden, 1'i 

CHP'den olacaktır.  

Yapılan gizli oy, açık tasnif sonucunda aşağıdaki gibi oy dağılımı ortaya çıktı ve meclis üyeleri 

arasından üç üye seçildi.  

 

 
 

S.NO 

 

ADI SOYADI 

 

ALDIĞI OY 

1 Sinan KAÇMAZ - 

2 Erol ÜNAL 5 

3 İsmail Hakkı TEKİN 6 

4   Sefa GENCER 3 

5  Derya YİĞT 1 

6 Ahmet TAMYÜREK 4 

7 Burhan SAĞLAM - 

8 Ahmet DEMİRCİ 3 

9 Hikmet KELEŞ 7 

 

Denetim Komisyonuna, Meclis üyelerinden 7 oy alan Hikmet KELEŞ, 6 oy alan İsmail Hakkı 

TEKİN ve 5 oy alan Erol ÜNAL seçilmiş ve oylama sonucu  oy birliği ile kabul edilmiştir.  

 



KARAR SAYISI- 4:  Uluslararası aile cüzdanlarının fiyatlarının görüşülmesi 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 31.12.2020 tarih ve 

31351 (5.Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Değerli Kâğıtlar Genel Tebliği ile 210 sayılı 

Kanuna ekli değerli kâğıtlar tablosunda yer alan değerli kâğıtların bedellerini, 1.1.2021 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit etmiştir.  

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği gereği ve Belediyemiz tarafından evlenen çiftlere 

Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı verildiğinden evlenen çiftlerden 2020 yılında alınan 175 TL ücrete 

zam yapılarak, ücret tarifesinin aşağıda yazıldığı gibi olmasına mevcudun oy birliği ile karar 

verilmiştir.   

 

 

 Evlenme cüzdan ücreti; 

2020 YILI EVLENME 

CÜZDAN ÜCRETİ 

2021 YILI EVLENME 

CÜZDAN ÜCRETİ 

175,00 TL 200,00 

 

KARAR SAYISI- 5: 2 Adet Sözleşmeli Mühendis çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi için yetki 

verilmesi konusunun görüşülmesi 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinde; “Hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, 

planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis şehir ve 

bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, , tabip, uzman tabip, eve, hemşire, veteriner, kimyager, 

teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırabilir. Sözleşmeli 

personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz, Bu personelin, 

yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır.Bu 

fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret ,söz konusu kadro unvanı 

için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere 

belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen 

kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci derece 

kademesi esas alınır. Ve yapılacak ödemenin azamı tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. 

Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibariyle 

sınırlama getirebilir.” Denmektedir. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesine istinaden,  İçişleri Bakanlı İller İdaresi Genel 

Müdürlüğünün 17.03.2020 tarihli ve 93127266-900-E.5436 Sayılı Sözleşmeli Personel istihdamı yazısı 

uyarınca 2021 yılında da iki sözleşmeli mühendisin çalıştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu 

Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünce yayınlanacak olan 2021 yılı Ocak ayı Mahalli İdare 

sözleşmeli personel ücret tavanları genelgesindeki ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla ödenecek net 

ücret tespiti konusu görüşüldü Meclis üyeleri 2021 yılında çalışacak sözleşmeli iki teknik personelin 

her birine net 2.850,00TL.ödenmesine meclis üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR SAYISI- 6: Yaban Hayatı kitabının fiyatının belirlenmesi 

 

Yusufeli Belediyesi yayınları arasına giren “Yaban Hayatı “ adlı kitabın ücretinin belirlenmesi 

görüşüldü.  

Yaban Hayatı adlı Kitabın, baskı gideri, nakliye ücreti ve benzeri giderleri dikkate alınarak yapılan 

değerlendirme neticesinde; kitabın 50,00 TL olmasına, belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.   

 

KARAR SAYISI- 7: Tam zamanlı Avukat çalıştırılması konusunun görüşülmesi 

               

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinde; “Hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, 

planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis şehir ve 

bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, , tabip, uzman tabip, eve, hemşire, veteriner, kimyager, 

teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırabilir. Sözleşmeli 

personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz, Bu personelin, 



yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır.Bu 

fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret ,söz konusu kadro unvanı 

için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere 

belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen 

kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci derece 

kademesi esas alınır. Ve yapılacak ödemenin azamı tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. 

Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibariyle 

sınırlama getirebilir.” Denmektedir. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesine istinaden, Bir Avukat ile sözleşme 

yapılmasına, İçişleri Bakanlı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 17.03.2020 tarihli ve 93127266-900-

E.5436 Sayılı Sözleşmeli Personel istihdamı yazısı uyarınca 2021 yılında da sözleşmeli personellerin 

çalıştırılması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünce 

yayınlanacak olan 2021 yılı Ocak ayı Mahalli İdare sözleşmeli personel ücret tavanları genelgesindeki 

ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla ödenecek net ücret tespiti konusu görüşüldü Meclis üyeleri 2021 

yılında çalışacak sözleşmeli Avukat personele net 4.000,00TL., ayrıca Belediye adına gireceği 

davaların vekalet ücretinin %20’sinin Avukata ödenmesine  meclis üyelerinin oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eyüp AYTEKİN Derya YİĞİT Ahmet DEMİRCİ 

Belediye ve Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

  

 

 


