MECLİS KARAR ÖZETLERİ
KARAR SAYISI- 22
:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk
olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
:2012 Yılı Mart ayı Meclis Karar Özetlerinin Okunması.

KARAR SAYISI- 23

2012 Yılı Mart ayı Meclis karar özetleri Meclis Başkan Vekili Muharrem AYTEKİN tarafından
okundu.
KARAR SAYISI- 24

: 2011 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası.

2011 yılı Faaliyet Raporu Meclis Başkan vekili Muharrem AYTEKİN tarafından okundu.
Çalışma raporu 2011 yılı içerisinde yapılan A) Fen İşleri (Yol ve İstinat, İçme Suyu,
Kanalizasyon, Sulama Kanalları, İmar Durumu, İş makineleri ve Diğer İşler) B) Yazı İşleri, C)
Zabıta Hizmetleri, D) İtfaiye ve İlk Yardım, E) Emlak ve Evlenme Memurluğu, F) Veterinerlik
Hizmetleri ve G) Muhasebe ( Gelir ve Gider Tablosu) bölüm bölüm işleri ve maliyetlerini izah
mahiyetinde olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama neticesinde 2011 yılı faaliyet raporunun
kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

KARAR SAYISI- 25

:

Denetim Komisyonu Raporunun okunması ve ibrası

Belediyemizin 2011 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemleri meclis
denetim komisyonunca denetlenmiş olup, denetim komisyonu tarafından hazırlanan denetim
raporu Meclis Başkan Vekili Muharrem AYTEKİN tarafından Meclisimize sunuldu. Yapılan
oylama sonucunda denetim komisyonu raporunun kabul edilmesine mevcudun oy birliği ile
karar verildi

KARAR SAYISI- 26

: Daimi Encümen üye seçiminin yapılması.

Belediye daimi Encümen üyelerinin seçimine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun
33.maddesi, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Encümen Üyelerine İlişkin genelgesi ve
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği gereği Yapılan gizli oy açık tasnif sonucu aşağıdaki
oylama ortaya çıkmıştır.
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En yüksek oyları alan Aydin ŞAHİN ve Necmettin TOPAL’ın Daimi Encümen üyeliğine
seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR SAYISI- 27

: Plan ve Bütçe Komisyonu seçiminin yapılması.

Plan ve Bütçe Komisyonunun kurulmasının görüşülmesine geçildi. 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş
kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurulabilir” denilmektedir. Meclis üyeleri de üç üyenin
seçilmesine ve yapılan oylama sonucunda aşağıdaki tablodaki gibi oy dağılımı oldu.
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Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis üyelerinden 6 oy alan Muaharrem AYTEKİN, 6 oy alan
Miktat DEMİRKIRAN ve 5 oy alan Yunus TÜYLÜ’nün olmasına karar verildi.

KARAR SAYISI- 28

:Denetim Komisyonu seçiminin yapılması.

Denetim Komisyonunun kurulmasının görüşülmesine geçildi. 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 25. Maddesinde “İl 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. Meclis üyeleri de üç üyenin
seçilmesine, yapılan gizli oy açık tasnif sonucunda aşağıdaki gibi oy dağılımı ortaya çıktı.
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Denetim Komisyonuna Meclis üyelerinden 8 oy alan Osman ÜNAL, 6 oy alan Necmettin
TOPAL ve 4 oy alan Sedat PİRİNÇ’in olmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR SAYISI- 29

:İmar Komisyonu seçiminin yapılması.

İmar Komisyonunun kurulmasının görüşülmesine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun
24. Maddesinde “Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan
ihtisas komisyonları kurulabilir” denilmektedir. Meclis üyeleri de üç üyenin seçilmesine,
yapılan oylama sonucunda aşağıdaki gibi oy dağılımı ortaya çıktı.
AYDIN ŞAHİN
MUHARREM AYTEKİN
AHMET SÖNMEZ
MİKTAT DEMİRKIRAN
OSMAN ÜNAL
NECMETTİN TOPAL
ŞÜKRÜ ÇAKIR
SEDAT PİRİNÇ
YUNUS TÜYLÜ

6
1
8
7
2

İmar Komisyonuna Meclis üyelerinden 8 oy alan Osman ÜNAL, 7 oy alan Aydin ŞAHİN ve
2 oy alan Şükrü ÇAKIR’ın olmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR SAYISI- 30

:Belediye Meclis 1.ve 2. Başkan vekillerinin seçiminin yapılması.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre Belediye Meclis 1.ve 2. Başkan
vekillerinin seçimine geçildi. Yapılan gizli oy açık tasnif sonucunda aşağıdaki gibi oy dağılımı
ortaya çıktı.
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Belediye Meclis 1. ve 2.Başkan Vekilliği için 8 oy Miktat DEMİRKIRAN’ın Meclis 1.
Başkan vekili, 7 oy alan Muharrem AYTEKİN’in Belediye Meclis 2. Başkan vekili olmasına
mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR SAYISI- 31

:Belediye Katip üyelerin seçiminin yapılması.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre Meclis Katip üyelerinin seçimine
geçildi. Yapılan gizli oy açık tasnif sonucu aşağıdaki gibi oy dağılımı ortaya çıktı.
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Meclis katip üyeliği için 6’ar oy alan Miktat DEMİRKIRAN ve Ahmet SÖNMEZ’in Katip Üye
olmalarına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR SAYISI- 32

:Meclis tatil günlerinin belirlenmesi.

Meclisin tatil günlerinin belirlenmesine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.
Maddesine ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesine göre yapılan
müzakere sonunda Meclisin tatil günleri olarak 01/08/2012 tarihi ile 31/08/2012 tarihi
arasında kalan günlerin tatil günleri olmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

KARAR SAYISI- 33
: Otopark ve parkmatik ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanacak
parkmatik alanlarının gözden geçirilmesi.

30 Mart 2012 Cuma günü Belediye Başkanlığı Makamında Belediye Başkanı Eyüp
AYTEKİN, Polis Merkezi Amiri Komiser Hakan ÖZKAN,Trafik Polis Memuru Zafer
YALÇIN,Şoförler Odası Başkan Yardımcısı Aytekin ŞAHİN,Kamyoncular Odası Başkanı

Nazım BAĞCI ve Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Mustafa YURTSEVEN iştiraki ile toplanıp
tutulan rapor doğrultusunda;
Vakıfların 900 metrekarelik alanı ile vatandaştan kiralanan 325 metrekarelik toplamda 1225
m2 lik alanın sivil araç parkı olarak kullanılmasına,
Atölyeciler sitesinin yanındaki 1200 m2lik alanın minibüs araçlarının parkı olarak
kullanılmasına,
İtfaiyenin yanındaki boş alanın(eski çengel önü) kamyoncuların parkı olarak kullanılmasına,
Otoparkların hizmete girmesi ile İnönü caddesi dutlu kahve önünün park yasağı ilan
edilerek Çoruh vadisindeki köy minibüslerinin ve servis araçlarının belirli saat aralıkları ile
yolcu indirme bindirme yeri olarak kullanılmasına,
İnönü Caddesi Kaçkar Pastanesi önünden başlayarak dört yol kavşağına kadar tek yön
(yolun sağ tarafı)ücretli otopark olup yolun karşı tarafı (yolun sol tarafı) yasak park olarak
belirlenmesine,
Taksi durağı başlangıcından gül sokağa doğru yolun solunda taksicilerin durak yeri olarak
kullanılmasına, yolun sağ tarafında parkmatik uygulanmasına,
Dört yoldan Halit Paşa kavşağına kadar 1’er aylık dönüşümlü, bir tarafta park patik
uygulanmasına bir tarafta park yasağına, ilk parkmatik uygulamasına yolun solunda
başlanmasına,
Her kavşak girişlerinde 10’ar metre park yasağı uygulanmasına,
Fevzi Çakmak Caddesinin (Dönerciler sokağı) sol tarafında parkmatik uygulanmasına,karşı
tarafta park yasağına,
Halit Paşa ilköğretim okulundan sarigöl istikametine doğru yolun sağ tarafı Sarigöl-Öğdem
deresinin minibüslerine belirli saat aralıkları ile yolcu indirme bindirme yeri olarak
kullanılmasına,ve parkmatik uygulanmasına,yolun soluna park yasağına,Sobacı Osman
ustanın işyerinden Çakaloğlu köprüsü girişine kadar park yasağına,
Halit Paşa ilköğretim okulundan öğretmen evine doğru okulun karşı tarafına parkmatik
uygulamasına, okulun tarafına park yasağına,
Halit Paşa kavşağından asma köprüye kadar park yasağına,
Dört yoldan Esrise doğru köprünün bitimine kadar çift tarafta park yasağına, köprü
bitiminden Çarkı dereye kadar yolun sağ ve solunda Sancak deresinin minibüslerinin
belirli saat aralıkları ile indirme ve bindirme yeri olarak kullanılmasına, Çarkı derenin
başlangıcından eski çarşı çıkışına kadar çift yönlü park yasağına, Eski çarşıdan Arıklı
mahallesine doğru asma köprü başına kadar çift yönlü park yasağına,
Dört yoldan Kaymakamlık girişine kadar çoçuk parkının bulunduğu tarafta park yasağı
uygulanmasına, karşı tarafta parkmatik uygulanmasına,
Otopark ve parkmatik uygulaması ile ilgili sivil araçların kapalı park ücretinin 500 Kr
olmasına, Parkmatik ücretlerinin 15 dakika ücretsiz, 1 saat 1,00.-TL, 2 saat 1.50.-TL, her 1
saat fazlası 500 Kr olarak uygulanmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

KARAR SAYISI- 34
:- Osman KÜÇÜKALKAN’ın Evren Mahallesi isminin Ahalt olarak
değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.
Gündemin 13. Maddesinde görüşülen İlçemizin Evren Mahallesi isminin Ahalt olarak
değiştirilmesi ile ilgili Evren Mahallesi sakinlerinin değişiklik isteklerine ait imzalı dilekçeleri
ve ihtiyar heyetinin kararına istinaden Evren Mahallesinin isminin Ahalt olarak
değiştirilmesine, onay için Kaymakamlık uygun görüşü ile ve Valilik Makamına
sunulmasına,5393 sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesi ve 18.maddesinin (n) bendi uyarınca
mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

KARAR SAYISI- 35

:Ozan YILMAZ’ın taksicilik yapmakla ilgili dilekçesinin görüşülmesi.

Ozan YILMAZ’ın dilekçesinin görüşülmesine geçildi. Yusufeli Belediye Meclisini 01/10/2007
tarih ve 043 sayılı kararı ile Yusufeli Taksi durağında çalışacak olan Ticari Taksi ve sahipleri
belirlenmiş olmakla 01/10/2007 tarih ve 042 sayılı Meclis Kararı ile çıkartılmış bulunan
Yusufeli Belediyesi ( T ) Plakalı Taksi İşletmeliği Yönetmeliği gereği 31/12/2007 tarihine
kadar müracaat edenlerden devir temlik ve durağa ilk giriş harcı alınmayacağı belirtilmiş olup
23/03/2012 tarihinde 458 sayılı dilekçe ile müracaaat eden Ozan YILMAZ’ın Yusufeli Taksi
durağında çalışabilmesi için gerekli olan aşağıda belirlenen evrakları;
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik no lu) ve Nüfus cüzdanı örneğini,
- İkametgah senedini (Mahalle muhtarından en az 6 aydan bu yana Yusufeli ilçesi
sınırları içerisinde oturduğu ibareli),
- Oda kaydı ve şoförler odasından hangi durakta çalıştığına dair belge,
- Adli sicil kaydı sorgulaması,
- Vergi kaydı veya yoklama tutanağı ( Vergi mükellefi olduğuna dair),
- İki adet fotoğraf (son Altı aylık),
- Motorlu araç tescil belgesi (Araç ruhsatı),
- Sürücü belgesi ( En az B sınıfı),
- SRC belgesi ,
- Karayolları trafik kanunu zorunlu mali sorumluluk poliçesi (Süresi geçmiş olmayacak),
- Belediyemizden borcu yoktur belgesi.
- Ruhsat tanzim edilecek kişinin durumunun kesinleşmesi halinde yönetmelik
hükümlerine uyacağına dair noterden tasdikli taahhütname,
- Bir adet dosya,

Belediye Başkanlığı Zabıta Memurluğu Ruhsat Bürosuna eksiksiz olarak tanzim etmesi şartı
ile Durağa ilk giriş harcının alınarak, Ruhsat harcını yatırarak T Plakalı Ticari Taksi olarak
çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR SAYISI- 36
:Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün Kano parkuru
yapılan yerle ilgili yapılan imar değişiklik dosyasının görüşülmesi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün Kano parkuru yapılan yerle ilgili yapılan imar
değişiklik dosyasının Belediye Meclisince incelenerek imar plan değişikliğinin uygun
olduğuna, değişiklik dosyasının 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesine göre
onanmasına; yasal ilan süresinden sonra itiraz olmaması halinde planların uygulanmasında
sakınca olmadığına mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.
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Meclis Başkan Vekili
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