MECLİS KARAR ÖZETLERİ
KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.
Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

KARAR SAYISI- 2: 2016 Yılı Nisan ayı meclis karar özetlerinin okunması.
2016 Yılı Nisan ayı Meclis karar özetleri Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp AYTEKİN
tarafından okundu.

KARAR SAYISI- 3: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2015 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, 2015 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 20/04/2016 tarih ve 43 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 oylamada, Yusufeli Belediyesi 2015 yılı
İdare Kesin Hesabının kabulüne ve tasdikine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR SAYISI- 4: Yeni bir kamyon satın alınması için encümene yetki verilmesi.
Belediye Meclisinin 02.02.2016 tarih ve 7 nolu kararına göre, ekonomik ömrünü dolduran
araçların satışı yapılmış olup, Yusufeli Belediyesinin kamyon ihtiyacının karşılanması
amacıyla yeni bir kamyon satın alınması için encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar
verildi.

KARAR SAYISI- 5: Yusufeli Belediyesi tarafından yeni yapılan parkların (Gazi Bayram
Yıldırım ve Şehit Salih Hüseyin Parça) kiralanması için encümene yetki verilmesi.
Yusufeli Belediyesi tarafından yeni yapılan (Gazi Bayram Yıldırım ve Şehit Salih
Hüseyin Parça) parklarının kiralanması için encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar
verildi.

KARAR SAYISI-6: Ekonomik ömrünü dolduran araçlardan 08 AN 155 plakalı hizmet
aracının satışı ile ilgili belediye encümenine yetki verilmesi.

Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp AYTEKİN’in talebi üzerine ek gündem maddesi olarak
meclis gündemine alınan, ekonomik ömrünü dolduran araçlardan 08 AN 155 plakalı hizmet
aracının satışı ile ilgili belediye encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

