MECLİS KARAR ÖZETLERİ
05.05.2009 Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri
KARAR SAYISI- 032 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan
oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
KARAR SAYISI- 033 : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42. maddesi ve
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 41. maddesine istinaden hazırlanan, 2008
Yılı İdare Kesin Hesabı; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi hükümleri gereğince tetkik
ve tasdik edilmek üzere huzura alındı. İncelendi, Kesin Hesap Cetvelleri madde madde
görüşüldü. Daha evvel Belediye encümeninde görüşülmüş olduğu; Kesin Hesap Cetvellerine ekli
22/04/2009 tarih ve 13’nolu encümen kararından anlaşılacağı üzere; Meclise havaleli bu idare
Kesin Hesap Cetvelleri, bir kere de Meclisçe tetkik edildi. Mahsus defterlerdeki kayıtlarla
karşılaştırıldı. Yapılan tediyat ve tahsilatın tertiplerine, muamelatın kanun ve tüzük hükümlerine
uygun olduğu görüldü. Müteakiben idare Kesin Hesabının kabul ve tasdik yolunda yapılan
oylamada, Yusufeli Belediyesi 2008 yılı İdare Kesin Hesabı’nın kabulüne ve tasdikine oy
birliğiyle karar verildi.
KARAR SAYISI- 034 : Belediyemizin Avukat kadrosu olmadığından kısmı zamanlı sözleşmeli
Avukat çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü açılan davalara Belediye Başkanı, idari görevleri yanında
adli görevleri de yürütmesi oldukça zor olduğu gibi idare görevlerini de aksatacağı için davalara
katılma imkanı yoktur. Bu sebepten dolayı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3.
paragrafı, 5393 sayılı Belediye Kanununun Geçici Madde 1, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğünün 21/12/2006 tarih ve 15003 sayılı yazısı ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğünün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı Genelgelerinde belirtilen hususlara
uygun olarak, kısmı zamanlı sözleşmeli Avukatın 01/04/2009 tarihinden 31/12/2009 tarihine
kadar çalıştırılmasına, bu personele aylık brüt 775. 00.-TL. ücret Ödenmesine oybirliğiyle karar
verildi.
KARAR SAYISI- 035 : Yusufeli Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13/04/2009 tarih ve 667
Sayılı yazısına istinaden 4822 sayılı kanunun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin korunması
hakkında kanunun 22. maddesi ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yönetmeliğinin 7 maddesi
gereğince 2 yılda bir oluşturulacak ilçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti oluşturulacağı
istenmektedir.Belediye personeli tarafından 1 asıl üye olarak Mehmet AKILLI 1 yedek üye olarak
da Necat TÜRK’ün devam etmesine ,Meclis üyelerinden asil üyeliğe Şükrü ÇAKIR yedek üyeliğe
de Osman ÜNAL’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 036 : Yusufeli Belediye Başkanlığının su sıkıntısı çekmemesi için Belediye
Başkanlığı tarafından hoparlörden ilan yapılıp ve el ilanları ile evlere gidilip aboneler
uyarıldıktan sonra Yusufeli Belediye Başkanlığının oluşturacağı ekiple tek tek aboneler
gezilerek kaçak suların tespitinin yaptırılmasına,Mevcut depolara giren suyun ve kullanılan
suyun tespiti amacı ile de suların depolara giriş ve çıkışlarına,camilere ve tuvaletlere sayaç
koyulmasına,kaçak su kullanımı ile ilgili cezanın encümende belirlenmesine oy birliği ile karar
verildi
KARAR SAYISI- 037 : Bakanlar Kurulunun 29/12/1992 gün ve 92/4017 sayılı kararı ile kurulan ve
bölgemizde faaliyet gösteren birliğin amaçları ve belediyelerimize faydaları üzerinde yapılan
görüşmeler sonucunda;
Belediyelerimize birlik tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda; üye belediyelerine

öncelikle mevzuat desteği verebilecek, üye belediyelere proje ve teknik destek sağlayacak,
bölge belediyelerine düzenlenecek eğitim seminerleri vasıtasıyla mevzuat bilgilerini aktaracak,
belediyelerimizin seçilmiş ve atanmış görevlilerine nitelikli hizmet içi eğitim programları
düzenleyecek, çıkarılacak aylık bültenlerle üye belediyelerin hizmetlerini ve konuşlandıkları il,
ilçe veya beldelerin tarihi, kültürel coğrafi ve turistik özelliklerini tanıtacak olan ve mahalli
idarelerin menfaatlerinin korunması ve gelişmesine yardımcı olunması, mahalli idarelerle ilgili
kanun ve diğer mevzuatın hazırlanmasında görüş bildirecek olan ve belediyeciliğin gelişmesi ile
ilgili çalışmalar yapan doğu Karadeniz belediyeler Birliği’ne üyeliğinin devam etmesinde
belediyemiz açısından faydalı olacağı, birlik tüzüğü gereğince birlikte belediyemizi temsilen
belediye başkanımız haricinde bir asıl üyeliğe belediye meclis üyelerinden Muharrem
AYTEKİN’in, yedek bir üyeliğe ise yine meclis üyelerinden Ahmet SÖNMEZ’in seçilmesine oy
birliğiyle karar verilmiş olup kararın gereği için yazı işleri müdürlüğüne gönderilmesi
kararlaştırılmıştır.
KARAR SAYISI- 038 : Yusufeli Belediye Başkanlığı tarafından yeni çöp depolama alanı olarak
belirlenen su kavuşumu mevkiindeki yer hakkında ön çalışma yapıldıktan sonra uygun
görüldüğü takdirde sonraki toplantılarda karar alınmasına oy birliği ile karar verildi.
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