MECLİS KARAR ÖZETLERİ
03.07.2012 Tarihli Meclis Karar Özetleri
KARAR SAYISI- 47 :Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk
olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
KARAR SAYISI- 48 :2012 Yılı Haziran ayı Meclis Karar Özetlerinin Okunması.
2012 Yılı Haziran ayı Meclis karar özetleri Belediye Başkanı Eyüp AYTEKİN tarafından
okundu.
KARAR SAYISI- 49: ÖmerBAKIRCI ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
Ömer BAKIRCI’nın Yusufeli İlçesi 24-28-V Pafta 408 ada 2 nolu parsel üzerinde yaptırdığı,
mevcut durumda kadastro parselinin imar parseline dönüşmesi ile birlikte yapılacak kamusal
terk, plan ve raporda belirtildiği gibi taşınmaz yüz ölçümünün %55 kadar olduğu
bildirilmektedir. İlçemizdeki kadastral parseller göz önünde bulundurulduğunda park alanında
kalan, imar yoluna rastlayan kısımlar kamuya terk edilmektedir. Bu plan değişiklik teklifinin
aynı durumda olan çok sayıda vatandaş için emsal teşkil edeceği açıkça görülmektedir. Bu
nedenle teklifin uygulanması durumunda hukuki sonuçlar doğacaktır. Aynı şekilde imar
planında park, bahçe vb alanların ağaçlandırılacak alan olarak değiştirilmesi ve kamusal
alan olarak değil vatandaş adına tescili talep edilecektir. Bu uygulama kamu yararı teşkil
etmeyip rant oluşturacaktır. 27.06.2012 Çarşamba günü saat 10.30 da Belediye
Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğü odasında toplanarak değerlendirme yapılmış olup
komisyonumuzca değişiklik teklifinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verilen raporun
Belediye Meclisimizce de incelenerek imar plan değişikliklerinin reddine oy birliği ile karar
verildi.
KARAR SAYISI- 50 : Irmakyanı Köyü sakinlerinin Belediyeye katılma isteklerinin
görüşülmesi.
Yusufeli Kaymakamlığının 06/06/2012 tarih ve 2760 sayılı Belediye Başkanlığına havaleli
yazıları ile Irmakyanı Köyünün Mülki İdari sınırları ile Belediye hudutları içine alınması
hususu Belediye Meclisimizce müzakere edilerek, Belediye hudutları içerisine alınmasında
sakınca olmadığına Ancak sınırların değişmesi sebebiyle İl İdare Kurulunca kurulacak
Komisyon nezaretinde kesin sınır tespitinin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.
KARAR SAYISI- 51 :Sosyal Konutlar Tahsis Yönetmeliğinde yapılan değişiklik dosyasının
görüşülmesi.
Yusufeli Belediyesi Meclisi’nin 01.09.2009 tarih ve 55 sayılı kararı ile kabul edilen Yusufeli
Belediyesi Sosyal Konutlar Tahsis Yönetmeliğinin 5. Maddesine e) fıkrası Belediye
Meclisinin oy çokluğu ile eklenmiştir.
5. Maddenin e) fıkrasında belirtilen beş yıllık oturma süresi dolmasına rağmen talep
olmaması nedeniyle konutlarda oturmaya devam eden kamu işçisi ve memurlarının emekli
oldukları tarihten itibaren ve diğer kiracıların 5 yılı doldurmaları üzerine oturmaya devam
etmeleri halinde 5 yıldan sonra oturdukları döneme ilişkin kira bedeli iki kat olarak tahsil
olunur.

Bu değişiklik yayımıtarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin hükümlerini Yusufeli Belediye
Başkanlığı yürütür.
KARAR SAYISI- 52: Devletmemurlarına verilecek olan Sosyal denge tazminatı sözleşmesi
konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
12.09.2010 tarihli halkoylamasının 23.09.2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi gazetede
yayınlanan sonuçlarına göre Anayasa değişiklik paketi kabul edilmiş olup bu paket ile
beraber 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Kanununda da değişiklik yapılmıştır. 28261 sayılı
Resmi gazetede yayımlanan 11.04.2012 tarihli 6289 Sayılı Kanun ile 4688 Sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme kanununa “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi”
yapılması imkanı da eklenmiştir.
Anılan Kanunun 32. Maddesinde “…sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde
belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince karar verilmesi halinde …”
denilmektedir.
İşyerinde yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN ile çalışma hayatını düzenleyen Anayasa
hükümleri, Uluslar arası sözleşmeler, Anayasanın “Sosyal Hukuk Devleti” ilkesi, 4688 Sayılı
yasanın ilgili hükümleri ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde çalışanların ekonomik,
sosyal imkanlarını ve çalışma performanslarını artırıcı nitelikteki Soysal Denge Tazminatı
Sözleşmesi’nin Yusufeli Belediyesi’nde de uygulanmasına, Belediyemizde görev yapan
memur personele Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için
BEM-BİR-SEN ile görüşülmesine; Sosyal Denge Tazminatı sözleşme metnini imzalaması
için Belediye Başkanı Eyüp AYTEKİN’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
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