YUSUFELİ BELEDİYESİNİN 07.07.2019
TARİHİNDE ALMIŞ OLDUĞU OALAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR SAYISI -1: Açılış yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.
Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
KARAR SAYISI- 2: 2020 Yılı Mart ayı meclis karar özetlerinin okunması.
Mart ayı meclis karar özetleri Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp AYTEKİN tarafından okundu.
KARAR SAYISI- 3: 2020 Yılı Haziran ayı olağanüstü meclis karar özetlerinin okunması.
Haziran ayı olağanüstü meclis karar özetleri Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp AYTEKİN
tarafından okundu.
KARAR SAYISI- 4: Meclis tatil günlerinin ve Encümen toplantı günlerinin belirlenmesi.
Belediye Meclisinin tatil günlerinin belirlenmesine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun
20. Maddesine ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesine göre yapılan müzakere
sonucunda, Meclisin tatil günlerinin 01.08.2020 ile 31.08.2020 tarihleri arasında olmasına, meclis
toplantılarının her ayın ilk Salı günü saat 16.00’da yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.
Encümen toplantı günlerinin belirlenmesine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 35.
Maddesi gereğince Yusufeli Belediye Encümeninin her hafta çarşamba günü belediye binasında
başkanlık makam odası veya toplantı salonunda saat 16.00’da toplanmasına mevcudun oy birliğiyle
karar verildi.
KARAR SAYISI- 5: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2019 yılı idari kesin hesap cetvellerinin görüşülmesi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 42. Maddesi ve Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 41. Maddesine istinaden hazırlanan, 2019 Yılı İdare Kesin Hesabı;
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64. Maddesi hükümleri gereğince tetkik ve tasdik edilmek üzere
meclis huzuruna alındı ve meclis tarafından incelendi. Kesin Hesap Cetvelleri madde madde
görüşüldü. Daha evvel belediye encümeninde görüşülmüş olduğu; Kesin Hesap Cetvellerine ekli
10.06.2020 tarih ve 42 nolu encümen kararından anlaşılacağı üzere; Meclise havale edilen bu idare
kesin hesap cetvelleri, bir kez de Mecliste tetkik edildi, mahsus defterlerdeki kayıtlarla karşılaştırıldı.
Yapılan tediye ve tahsilâtın tertiplerine, muamelatın kanun ve tüzük hükümlerine uygun olduğu
görüldü. Müteakiben idare Kesin Hesabının kabulü ve tasdik edilmesi yolunda yapılan açık oylamada,
2019 yılı idari kesin hesabının oy birliğiyle kabulüne ve tasdikine karar verildi.
KARAR SAYISI- 6: Yusufeli Mezarlık alanı imar planının görüşülmesi
Belediye İmar Komisyonunun Yusufeli Mezarlık alanı İmar Planı ile ilgili komisyon raporu
incelenmiş olup, aşağıda yazıldığı şekilde Meclis Üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.
İMAR KOMİSYONU RAPORU
(Yusufeli Belediye Başkanlığı)
02.07.2019 Tarih 30 Sayılı Meclis Kararında imar komisyonuna havale edilen taslak imar planı
incelenerek görüşler aşağıda açıklanmıştır.
1. Yusufeli barajı ve HES den dolayı rezervuar alanı içesinde kalan Yusufeli ilçesi yeni yerleşim
alanında ilçe hıfzıssıhha kararı doğrultusunda mezarlık için elverişli toprak yapısının bulunmadığı
konusunda karar alınmıştır. Bu doğrultuda ilçemizin yeni yerleşim yeri dışında bulunan bir alanda
mezarlık alanı yapılması kararlaştırılmış ve çalışmaları başlatılmıştır.

2. Yapılan çalışma ve araştırmalar neticesinde ilçenin Keçevet Mevkiinde bulunan alanın mezarlık
yapımına uygun olacağı yönünde çalışmalar yürütülerek bu bölge idari tescil yapılarak maliye hazinesi
adına tapu çıkarılmıştır. Maliye hazinesi olarak tescili yapılan 477 ada 1 parsel belediyemiz tarafından
mezarlık olarak kullanılmak üzere tahsisi yapılmıştır.
3. Değerlendirme yapılan planda toprak yapısı olarak mezarlık olarak kullanılacak bölgenin mezarlık
alanı diğer bölgenin ise belediye hizmet alanı olarak ayrıldığı görülmektedir. Planın bu şekilde olması
gerektiği görüşü komisyon tarafından uygun görülmüştür.
07/07/2020 Salı günü saat 15:30 da Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğü odasında toplanarak
işbu rapor komisyonumuzca düzenlenerek imza olundu.07.07.2020
Yusufeli Belediyesi İmar Komisyonu
Hikmet KELEŞ
Üye

İsmail Hakkı TEKİN
Üye

Ahmet TAMYÜREK
Üye

KARAR SAYISI- 7: Yurtdışı teknik gezisi
Yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle mevcut İlçemizde bulunan kano parkuru sular
altında kalacaktır. Yeni Yusufeli İlçemizde yapımı planlanan yapay kano parkuruna örnek teşkil etmek
üzere Fransa’nın Pau şehrinde bulunan yapay kano parkurunu yerinde görüp gözlem yapmak,
projelerini inceleyip birer örneklerini alabilmek ve yetkililer ile görüşmeler yapmak üzere Fransa’nın
Pau Şehrine teknik bir gezi düzenlenmesi yeni İlçemizde yapılacak olan kano parkuru yapımı öncesi
önem arz etmektedir.
İçişleri Bakanlığının 2005/62 sayılı Genelgesinin 3’üncü Maddesinde; yurtdışı görevlendirmeler
için belediye meclisinde karar alınması gerektiği belirtilmiştir. Toplantı dönemi bakımından meclis
kararı alınmasına imkân bulunmadığı ve Yurtdışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde,
görevlendirmenin belediye başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk
toplantısında belediye meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür.
Bu nedenle; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/p maddesi ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğü'nün 2005/62 sayılı Genelgesi gereğince, Fransa’nın Pau Şehrine teknik bir gezi
düzenlenmesine, Belediye Başkanı ile beraber gidecek olan heyette yer alacak kişilerin belirlenmesi
için Belediye Başkanı Eyüp AYTEKİN' e yetki verilmesi ve görevlendirmelerin yapılmasına, ayrıca
yurtdışına çıkış ile ilgili olarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamındaki ödeme giderlerinin
Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına oy birliğiyle karar verildi.
KARAR SAYISI- 8: İki adet sözleşmeli teknik personel çalıştırılması
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinde; “Hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim,
plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis,
şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner,
kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.
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 kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda

belirtilen usule göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.” Denilmektedir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.Maddesine istinaden, 2 mühendis ile sözleşme
yapılmasına, 2020 yılı için, Hazine ve Maliye Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel
Müdürlüğü’nün 09.01.2020 tarih ve 8449 sayılı ‘Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret
Tavanları’ konulu Genelgesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel
Müdürlüğü’nün 02.01.2020 tarih ve 291 sayılı ‘Sözleşmeli Personel İstihdamı’ konulu Genelgeleri
doğrultusunda çalıştırılacak sözleşmeli teknik personelinin her birine 2350 Lira ücret ödenmesine
meclis üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
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