
MECLİS KARAR ÖZETLERİ 
02.04.2013 Tarihli Meclis Karar Özetleri 

KARAR SAYISI- 18  :Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk 

olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. 

KARAR SAYISI- 19  :2013 Yılı Mart ayı Meclis Karar Özetlerinin Okunması. 

2013 Yılı Mart ayı Meclis karar özetleri Belediye Başkan vekili Osman ÜNAL tarafından 

okundu.  

KARAR SAYISI- 20: 2012yılı Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası. 

2012 yılı Faaliyet Raporu Meclis Başkan vekili Osman ÜNAL tarafından okundu. Çalışma 

raporu 2012 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 2012 yılı faaliyet raporunun 

kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

KARAR SAYISI- 21: DenetimKomisyonu Raporunun okunması ve ibrası 

Belediyemizin 2012 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 Osman ÜNAL tarafından Meclisimize sunuldu. Yapılan oylama 

sonucunda denetim komisyonu raporunun kabul edilmesine mevcudun oy birliği ile karar 

verildi 

KARAR SAYISI- 22: DaimiEncümen 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. 

1 AYDIN ŞAHİN   

2 MUHARREM AYTEKİN 6  

3 AHMET SÖNMEZ   

4 MİKTAT DEMİRKIRAN 6 

5 OSMAN ÜNAL   

6 NECMETTİN TOPAL   

7 ŞÜKRÜ ÇAKIR  1 

8 SEDAT PİRİNÇ 2 

9 YUNUS TÜYLÜ 1 

 En yüksek oyları alan MiktatDEMİRKIRAN ve Muharrem AYTEKİN’ın Daimi Encümen 

üyeliğine seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 23: Planve 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.  

1 AYDIN ŞAHİN   

2 MUHARREM AYTEKİN 6 

3 AHMET SÖNMEZ   

4 MİKTAT DEMİRKIRAN   

5 OSMAN ÜNAL 1 

6 NECMETTİN TOPAL 6 

7 ŞÜKRÜ ÇAKIR   

8 SEDAT PİRİNÇ   

9 YUNUS TÜYLÜ 5 

Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis üyelerinden 6 oy alan Muaharrem AYTEKİN, 6 oy alan 

Necmettin TOPAL ve 5 oy alan Yunus TÜYLÜ’nün olmasına karar verildi. 

KARAR SAYISI- 24: DenetimKomisyonu 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. 

AYDIN ŞAHİN   

MUHARREM AYTEKİN   

AHMET SÖNMEZ 6 

MİKTAT DEMİRKIRAN 6 

OSMAN ÜNAL   

NECMETTİN TOPAL   

ŞÜKRÜ ÇAKIR   

SEDAT PİRİNÇ 5 

YUNUS TÜYLÜ   

  

Denetim Komisyonuna Meclis üyelerinden 6 oy alan AhmetSÖNMEZ, 6 oy alan Miktat 

DEMİRKIRAN ve 5 oy alan Sedat PİRİNÇ’in olmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 25: İmarKomisyonu 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 6 

MUHARREM AYTEKİN - 

AHMET SÖNMEZ - 

MİKTAT DEMİRKIRAN - 

OSMAN ÜNAL 6 

NECMETTİN TOPAL - 

ŞÜKRÜ ÇAKIR 4 

SEDAT PİRİNÇ - 

YUNUS TÜYLÜ - 

 İmar Komisyonuna Meclis üyelerinden 6 oy alan Osman ÜNAL, 6 oy alan Aydin ŞAHİN ve 

4 oy alan Şükrü ÇAKIR’ın olmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi 

KARAR SAYISI- 26: 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. 

AYDIN ŞAHİN 6 

MUHARREM AYTEKİN - 

AHMET SÖNMEZ 1 

MİKTAT DEMİRKIRAN 1 

OSMAN ÜNAL  - 

NECMETTİN TOPAL 6 

ŞÜKRÜ ÇAKIR 1 

SEDAT PİRİNÇ 1 

YUNUS TÜYLÜ 2 

 Belediye Meclis 1. ve 2.Başkan Vekilliği için 6 oy AydinŞAHİN’ın Meclis 1. Başkan vekili, 6 

oy alan Necmettin TOPAL’ın Belediye Meclis 2. Başkan vekili olmasına mevcudun oy birliği 

ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 27: BelediyeKatip 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.  

AYDIN ŞAHİN   

MUHARREM AYTEKİN 2 

AHMET SÖNMEZ 6 

MİKTAT DEMİRKIRAN 7 

OSMAN ÜNAL   

NECMETTİN TOPAL - 

ŞÜKRÜ ÇAKIR - 

SEDAT PİRİNÇ 1 

YUNUS TÜYLÜ - 

  



 Meclis katip üyeliği için 6 ve 7’ar oy alan MiktatDEMİRKIRAN ve Ahmet SÖNMEZ’in Katip 

Üye olmalarına mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

KARAR SAYISI- 28: Meclistatil 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 01/08/2013 tarihi ile 31/08/2013 tarihi 

arasında kalan günlerin tatil günleri olmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi. 

KARAR SAYISI- 29: Yeniyapılan Kültür evinin üstündeki dairelerinin tahsisinin yapılması ve 

kiralamasının yapılmasının görüşülmesi. 

Kültür evinin üstündeki lojmanların Belediye personeline tahsisine ve kiralama  için Belediye 

Encümenine yetki verilmesine  mevcudun oy birliğiyle karar verildi. 

  

KARAR SAYISI- 30: YusufeliBelediyesi S Plaka harç ücretlerinin belirlenmesi. 

Yusufeli Belediye Başkanlığı tarafındankalkış yeri Yusufeli ilçe merkezinden Artvin, Erzurum, 

İspir, Sarigöl-Öğdem vadisi yönlerinde yolcu taşıma izni verilen Servis araçlarınınharçlarının 

belirlenmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 14-15 ve 67. Maddeleri, 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunu, 1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye müteallik Ahkamı Cezaiye 

hakkındaki kanun hükümleri, Bakanlar Kurulu'nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkındaki Kararı, (Son şekli uygulanır.), 24.12.1994 tarih ve 22151 sayılı resmi 

gazete ile 04.06.1998 tarih 23362 sayılı resmi gazetedeki değişiklikler ile 28.08.2007 tarih ve 

26627sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet 

Yönetmeliğindeki hükümlerine dayanılarak hazırlanan Yusufeli S Plaka Yönetmeliği gereği 

SPlaka ruhsat harçları her yıl Ocak ayında Belediye Meclisi’nce yenilenmek kaydı ile tespit 

edilir. Tespit edilen S Plaka ruhsat harcı bir (1) yıllıktır. Bu bağlamda;  

S PLAKA RUHSAT HARCI: 1.000,00 TL   (Bin TL) 

Olarak tespit edilmesine yapılan oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

  

KARAR SAYISI- 31: YusufeliBelediyesi Zabıta Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasının 

görüşülmesi. 

Yusufeli Belediyesi Meclisi’nin 08.01.2013 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen Yusufeli 

Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinin 89. Maddesine ilave yapılarak Belediye Meclisinin oy birliği 

ile eklenmiştir.89. Maddenin ilave  Belediye  sınırları içinde yapılacak inşaat , iş ve 

çalışmalarda çalışma neticesi toz ve gürültü çıkarılarak (ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ  madde 7/2 ) 

 İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve bitkilere zarar verilmemesi için çalışma yapanlarca azami 

dikkat gösterilir. Çalışma yapan kişi, kuruluş ve kurumların bu çalışmaları sonucu oluşan toz 

ve gürültü miktarının insan, hayvan, bitki sağlığını etkilediğinin belediye zabıtasınca tespiti 

üzerine ilk defa ilgili kişi, kuruluş ya da kurum uyarılır.  İkinci ve sonraki defalar aynı fiilin 

tekrarı halinde bu maddenin son fıkrasındaki cezalar her defasında bir önceki cezanın iki katı 



şeklinde katlanarak uygulanır. Ancak son cezadan itibaren 1 yıl geçmiş ise cezanın ilk hali 

uygulanır. 

Belediye sınırları içinde iş yapan kişi, kuruluş ve kurumların kuracakları geçici şantiyelerde 

oluşacak evsel atık veya çöpleri yapılacak protokole bağlı olarak belediye başkanlığınca 

teslim alınıp bertaraf edilecektir. Bu işletmeler şantiye kurmadan önce Belediye Başkanlığı 

ile bu çöp dökümü konusunda protokol imzalamak zorundadırlar. Aksine hareket halinde bu 

maddenin son fıkrasındaki ceza uygulanır. 

 Belediye sınırları içinde iş yapan kişi, kuruluş ve kurumların geçici şantiyelerinde oluşacak 

kanalizasyon ve pis su giderlerinin bertarafı hususunda Yusufeli belediye Fen işlerinden izin 

alınacak ve Fen işlerinin teklif ve önerileri dikkate alınarak bu atıklar insan sağlığını 

etkilemeyecek şekilde bertaraf edilecektir. Aksine hareket halinde bu maddenin son 

fıkrasındaki ceza uygulanır. 

Belediye sınırları içerisinde bulunan yurt ve işyerlerine ait şantiyelerin içerisindeki 

yemekhanelerin, büroları,  yatakhanelerin insan onuruna yakışır şekilde bulundurulması 

zorunludur. Sağlık ve hijyen açısından denetiminin yapılması Belediye Zabıtasının yetkisi 

içinde olup bu denetimlerde ortaya çıkan aksaklıkların bildirim üzerine düzeltilmemesi 

halinde bu maddenin son fıkrasındaki ceza ilk defa uyarı yapıldıktan sonra İkinci ve sonraki 

defalar fiilin tekrarı halinde bu maddenin son fıkrasındaki cezalar her defasında bir önceki 

cezanın iki katı şeklinde katlanarak uygulanır. Ancak son cezadan itibaren 1 yıl geçmiş ise 

cezanın ilk hali uygulanır. 

Bu madde uyarınca ilk defa uyarı gerektiren durumlar dışında bu maddenin ilgili fıkralarını 

ihlal eden kişi, kuruluş ve kurumlara ilk defada 1.000.00-TL para cezası uygulanır. Fiilin 

devamı, düzeltilmemesi ve tekrarı halinde bu ceza her defasında önceki cezanın iki katı 

olacak şekilde uygulanır. Ancak son fiilden itibaren bir yıl geçmiş ise cezanın ilk defa 

uygulanacak miktarı uygulanır. 

Bu değişiklik  yayımıtarihinde yürürlüğe girer. 

Bu yönetmeliğin  hükümlerini Yusufeli Belediye Başkanlığıyürütür. 

KARAR SAYISI- 32: İllerBankasından teminat mektubu alınarak yurtiçi bankalardan kredi 

kullanılmasına ilişkin Belediye Başkanına yetki verilmesi. 

Belediyemizin cari harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankasından teminat mektubu 

alınmak suretiyle yurtiçi Bankalardan 12 ay vade ile faiz hariç 350.000,00.-TL(anapara) 

tutarında kredi kullanılmasına Belediye Meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğuyla  karar 

verilmiş olup; bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve Teminat Mektubunun alınmasında 

Belediye Başkanı Eyüp AYTEKİN yetkili kılınmıştır. 

5393 Sayılı Kanun’un 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde; “ d-Belediye ve bağlı kuruluşları 

ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve 

dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarı aşamaz. Bu miktar 

Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. 

e-Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip 

oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda 



belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu 

geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için 

ise Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile 

yapabilir”  denilmektedir. 

Belediyemizin İller Bankasından teminat mektubu alarak yurtiçi Bankalardan kullanacağı 

kredi talebimiz 5393 sayılı Yasanın 68.maddesinin d ve e fıkralarında belirtilen borçlanma 

kurallarına uygundur. 

KARAR SAYISI- 33   :Altun BALCI'nın imar değişiklik dilekçesinin görüşülmesi. 

Altun BALCI’nın  02/04/2013 tarih ve 375 sayılı imar değişiklik dosyasının görüşülmesi. 

Yusufeli İlçesi 24–28-Vc Pafta 147–148 Ada, 10 ve 13 numaralı parsellerdeki İmar Planı 

değişikliğinin İmar Komisyonunda incelenip rapor tutulmak üzere Belediye İmar 

komisyonuna havalesine ve İmar Komisyon raporundan sonra bir sonra ki meclis 

gündeminde ele alınmasına yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

  

  

Osman ÜNAL Miktat DEMİRKIRAN Ahmet SÖNMEZ 

Belediye ve Meclis Başkanı V. Katip Üye Katip Üye 
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