YUSUFELİ BELEDİYESİNİN 03.04.2018
TARİHİNDE ALMIŞ OLDUĞU MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR SAYISI -1: Açılış yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki
Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
KARAR SAYISI- 2: 2018 Yılı Mart ayı meclis karar özetlerinin okunması.
2018 Yılı Mart ayı meclis karar özetleri Meclis Başkan Vekili Osman ÜNAL tarafından okundu.
KARAR SAYISI- 3: Yusufeli Belediyesi ile Körfez Belediye arasında ‘Kardeş Kent’ ilişkisinin
kurulması konusunun görüşülmesi
Yusufeli Belediye Başkanlığının 19.03.2018 tarih ve 608 sayılı yazı ekindeki gerekçe raporu
gereğince; Yusufeli Belediyesi ile Körfez Belediyesi arasında ortak ilişkiler kurarak, ortak sorunlar ile
güncel meseleler karşısında işbirliği yapmanın yararlı olacağını düşünmekteyiz.
Kültürel ve tarihi zenginliğe sahip ilçemiz ile Körfez ilçesi arasında kültürel işbirliği sağlanacağı gibi,
Yusufeli İlçemiz yakın bir zamanda baraj suları altında kalacağından bu işbirliğinin, yeni kurulacak
ilçenin ekonomik, sosyal, kültürel ve şehirleşme altyapısına da tecrübe paylaşımı ile katkı sağlayacağı
kanaatindeyiz.
Bu nedenle; Körfez Belediyesinin tecrübe ve birikimlerinden faydalanmak adına, Belediyemiz ile
Körfez Belediyesi arasında ‘Kardeş Kent’ ilişkisi kurmak için 5393 sayılı Belediye Kanununun
18.Maddesinin (p) bendine göre İlçemiz ile Kocaeli İlinin Körfez İlçesi arasında kardeş Şehir ilişki
kurmasının Belediye Meclisince uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR SAYISI- 4: Yusufeli Malmüdürlüğü tarafından idari tescil olarak istenilen 2 nolu bölgenin
imar planına esas iş ve işlemlerin yapılmasına, bu alan üzerinde gerekli altyapı (su, zemin düzeltme ve
taş duvar) işlerinin yapılmasının görüşülmesi.
Yusufeli barajı ve HES den dolayı rezervuar alanı içerisinde kalan Yusufeli ilçesi yeni yerleşim
alanından farklı alanlarda ilçeyi gelişebilir kılmak, her bölgede canlılığı sürdürebilmek, çeşitli sosyal
ve turizm alanları oluşturabilmek, ilçenin kuzey batı yamaçlarında yaklaşık 1000 mt. ile 711 mt. kot
farkı alanı arasında bulunan bölgelerde çalışma yapması gerekmektedir. Bu alanlar ekte koordinatlı
krokide gösterilmiştir. Bu alanlarda ilk olarak hali hazır harita yaptırılması, tescil harici olan bölgelerin
maliye adına tescil ettirilmesi üzerine imar planına esas olacak şekilde jeolojik ve jeofizik etütleri
yaptırılması, jeolojik haritaların oluşturulması, bu bölgelere ulaşım yolları yapılması, gerekli görülen
bölgelerde düzleştirme alanlarının oluşturulması, taş duvar ve uygun sanat yapıları yaptırılması, bu
alanlar üzerine çeşitli yapıların yapılması hususu belediye meclisince oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR SAYISI- 5: 2017 Yılı faaliyet raporunun okunması ve ibrası.
2017 yılı Faaliyet Raporu Meclis Başkan V. Osman ÜNAL tarafından okundu. Projeksiyon
cihazıyla meclis üyelerinin de faaliyet raporunu okumaları sağlanan toplantıda, bütün birimlerin yıllık
çalışma raporları meclis üyeleriyle paylaşıldı. Yapılan oylama neticesinde ekte yer alan 2017 yılı
faaliyet raporu meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı: %99,11
Müdürlüğümüzce 11 memur ve 23 Kadrolu işçinin sicil ve özlük işleri yürütülmektedir. Kadroların
düzenlenmesi, yer değiştirme, izin ve emeklilik işlemleri, memur personelin derece ve kademe
ilerlemeleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat ile İşçi
Sendikası ile yapılan sözleşme hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Norm Kadro İlke ve
Standartlarına göre gerekli çalışmalar yapılarak gerekli olan kadrolar ihdas edilmektedir.
2017 Yılı içerisinde 2 memur personelimiz emekli olmuştur.
24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "KHK/696 Sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 01 Ocak 2018
tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel
Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli
İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Geçici 24. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar"a ait Tebliğ
gereği; Yusufeli Belediyesi Limited Şirketinde işçi statüsüne geçmek isteyen taşeron personeline
yönelik, 'yalnızca uygulamalı' olarak sınav yapılmış olup, yaşlılık aylığı almaya hak kazanan 2 taşeron
firma personeli hariç, toplam 23 personelin kadro işlemleri tamamlanmıştır.
• Personelimize yönelik eğitim seminerleri düzenlenmiş, Türkiye Belediyeler Birliği, Doğu Karadeniz
Belediyeler Birliği ve diğer eğitim kurumlarının verdiği seminerlere kurum personelimiz ile birlikte
meclis üyelerimizin de katılımı sağlanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda teorik bilgilerin yanı
sıra pratiğe yönelik eğitim programları da düzenlenmiştir.
Meclis Çalışmaları
Belediye Meclisimiz, 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında 11 defa olağan toplantı yapmış; bu
toplantılarda 47 adet karar almıştır.
Encümen Çalışmaları
Belediye Encümeni, 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında her hafta Çarşamba günleri toplanmış
olup, bu toplantılarda 95 adet karar almıştır.
Gelen Evrak
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün gelen evrak kayıt defterinde, 01.01.201731.12.2017 tarihleri arası 1983 adet evrak işlem görmüş, gelen evraklar kayıt defterine gününde
işlenerek gereği yapılmıştır.
Giden Evrak
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün giden evrak kayıt defterinde, 01.01.201731.12.2017 tarihleri arası 2755 adet evrak işlem görmüş, giden evraklar kayıt defterine gününde
işlenerek gereği yapılmıştır.
Dilekçe Sayısı
01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri arası 843 adet dilekçe başvurusu yapılmış olup, söz konusu
dilekçeler ilgili birimlere havale edilmiş ve yasal süresi içerisinde cevap verilmiştir.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Fen İşleri Müdürlüğü Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı: %99,87
İMAR ve RUHSAT DURUMU
 2017 yılı içerisinde belediye Başkanlığımız fen İşleri Müdürlüğüce 6 adet inşaat ruhsatı
düzenlenmiş olup; 2 adet yapı kullanma izni verilmiştir.
PROJE ÇALIŞMALARI





Laşet yolu yapımına devam edildi.
İmam hatip orta okulu yapımı tamamlandı.
Yusufeli Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.
Derekapı Boğa Güreşleri alanında bir önceki sene tamamlanan tribünlerin çatısı yapıldı ve
alanla ilgili genel düzenlemeler yapıldı.
 Erdemler Mahallesi yol betonlama ve sanat yapıları yapıldı.(500 mt)
 Tenis kortu yapısı tamamlanarak hizmete açıldı.
 Yüzme havuzunun kenar çitleri güçlendirilerek etrafı kapatıldı.,
 Ahalt Mahallesinin alt tarafından geçen çevre yoluna sel sularından etkilenen tahkimatlar
güçlendirilerek üzerine beton döküldü.
 Yüzme havuzu yanında plaj voleybolu sahası yapıldı.Kullanıma açıldı.
 Arıklı Mahallesi parkına mutfak ve büfe yapımı tamamlandı.
 Yusufeli girişine kamelya çeşme tuvaletler ve mescit yapılıp kullanıma açıldı.
 Belediye Meclisi kararı İle Tekkale Köyü, Esendal Köyü, Alanbaşı Köyü ve Çıralı Köyüne
Kamelya Yapıldı.
 Yüzme havuzunun yanında çocuk yüzme havuzu yapıldı.
Yol ve istinat:






Şehir merkezinde bozulan kaldırım parke ve asfalt yolların onarımı ve bakımı yapıldı.
Şehir çıkışında su kenarına dolgu yapılarak tır parkı yapıldı.
Mahalle yollarında stabilize olan yolların bozuk kısımlarına sergi yapıldı.
Ahalt Mahallesi çıkışında Kotanet Mevkiine geçiş için asma köprü yapıldı.
Yaşlı bakım evin ön tarafından Barhal Çayı kenarından Atölyeciler Caddesi boyunca tahkimat
üzerine duvar yapıldı.Nehir kenarı çit ile kapatıldı ve ışıklandırılması yapıldı.
 Merkez mahallesindeki asma köprüsü tahtaları değiştirilip köprüye bakım yapıldı.
 Demirçubuk Mahallesi asma köprüsünün tahtaları değiştirilerek köprüye bakım işi yapılıyor.
Kanalizasyon Ve İçme Suyu
 Günübirlik su ve kanalizasyon arızaları yapıldı.
 Cazibe ile gelen şehir suyunun yeni Yusufeli ulaşım yolları yapımı için yapılan çalışmalar
nedeni ile kesildiğinden şehri susuz bırakmamak için Derekapı Mevkiinde keson kuyu yapılıp
kullanıma sunuldu.
 Merkez Camiye imam odası yapıldı.
Sulama Kanalları
 İlçe merkezine bağlı olan mahallelerimizin sulama kanallarında meydana gelen arızalar
giderildi. Gerekli görülen yerlerde beton kanal yapılarak mahalle sakinlerinin mağduriyeti
giderildi. Sulama kanallarının bakım ve onarımı için malzeme yardımı yapıldı.
 Belediye Başkanlığımıza ait olan ve zaman zaman arızalanan iş makinelerinin (Araç ve
gereçlerin) her türlü bakım ve onarımı yaptırılmıştır.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ:
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı: %98,77
14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Ruhsatsız açılan veya ruhsata aykırı
olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre işlem yapılmıştır.
• İlçe merkezindeki cadde, sokak, mahalle ve tuvaletleri günlük denetlenip temizlik çalışmaları
aksatılmadan yaptırılmıştır.
• Pazar yerinde gerekli kontroller yapılarak pazarcı esnafından 31.925 TL işgaliye ücreti tahsil
edilmiştir.
• Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu
yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 16.355 TL para cezası(seyyar satıcı, dilenci, kaldırım işgali,
çevre kirletme, ilan reklam, afiş asma) uygulanmıştır.
• Kaymakamlık oluru ile oluşturulan komisyon ile beraber kaldırım denetimleri yapılmış aksi hareket
edenlere cezai işlem uygulanmıştır.
• Hava kirliliğini önlemek amacı ile kömür satış yerleri ve baca filtreleri denetimi yapılmıştır. Ruhsat
verilmeden önce ve ruhsat verildikten sonra yönetmelik gereğince işyeri kontrolleri yapılmış, verilen
işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının örnekleri aylık olarak Sigorta İl Müdürlüğüne gönderilmiş,
umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce
açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde
ve konumda olup olmadığını ilçe emniyet amirliğinden görüş alınarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı
düzenlendikten sonra ruhsatların birer örneği gönderilmiştir.
• Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar
satıcıları men edilip cezai işlem uygulanmıştır.
• 2017 yılı içerisinde 20 adet sıhhi müessese, 6 adet umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 2 adet gayri
sıhhi müessese olmak üzere toplamda 28 adet ruhsat 1 adet canlı müzikizin belgesi düzenlenmiştir.
• Başıboş gezen köpekler toplatılmıştır.
İTFAİYE MEMURLUĞU
İtfaiye Memurluğu Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı: %98,56
• 2017 yılı içerisinde 1 ölümlü ve ikisi araç yangını olmak üzere toplam 11 adet yangına müdahale
edilmiştir.
• 2017 yılı içerisinde 19 adet ilçe merkezi, 14 adet köylerde olmak üzere toplam 33 adet işyeri açma ve
çalışma ruhsatı için itfaiye raporu düzenlenmiştir.
• 15 günde bir sokak ve caddeler yıkandı. Belediye Başkanı ve Yardımcısı tarafından verilen diğer
görevler yapıldı.
• Eğitim ve tatbikatların yanı sıra kazalara gidildi ve kurtarma görevleri icra edildi.
• Hava kirliliğini önlemek amacıyla Katı Yakıtlı Kalorifer Yakma semineri düzenlendi. Baca filtreleri
denetimi yapıldı.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Veteriner İşleri Müdürlüğü Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı: %97,90
• Yeni yerleşim yeri için 5.000 m2 alanda 11 yerli meyve çeşidinden 14.000 fidanı köklenmiş
ve saksılanmış olarak seramıza alındı.
• 2017 yılı içerisinde Belediyemiz Mezbahanesinde 675 adet Büyükbaş, 1392 adet
Küçükbaş canlı hayvan kesimi yapıldı. Elde edilen karkas et miktarı 213.175 kg dır.
• Müdürlüğümüze intikal eden toplamda 9 adet yabani Kanatlı Hayvan ve Sokak Hayvanının
muayeneleri ve klinik tedavileri yapıldı.
• 30 adet sokak hayvanı kısırlaştırılıp aşılanarak rehabilte edildi.
• İlçemiz coğrafyasında yaşayan yabani hayvanların yer alacağı ‘Yaban Hayatı Müzesi’ kurma
çalışmalarına başlanılmış olup, bazı kurum ve kuruluşlardan bağış yolu ile tedarik edilen yabani
hayvan deri ve trofeleri tahnit yaptırılarak müzemize kazandırıldı. Kelebek Koleksiyonu çalışması için
uzman ekip anlaşmaları yapıldı. Yıl içerisinde doğadan kelebek toplama faaliyeti ve dondurulması
yapılacak.
• Yusufeli Platformu faaliyetleri kapsamında ilçemizdeki HES davaları takipleri yapıldı. Küplüce köyü
sınırlarında projesi bulunan İkizkavak Hes projesi ÇED raporu mahkeme kararı ile iptal edildi.
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı: %99,86
 Yusufeli Belediyesinin yıllık süreli yayını olan Belediye dergisinin sekizinci sayısı çıkarıldı.
 2014 yılında düzenlediğimiz 2. Yusufeli Sempozyumu bildirilerinin yer aldığı 2. Yusufeli
Sempozyumu kitabı bastırıldı.
 Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Yusufeli Belediye Spor Kulübü aracılığıyla
gerçekleştirildi.
 Derekapı ve Karakucak etkinlikleri kapsamında konferans, konser, yarışmalar ve çeşitli
etkinlikler düzenlendi.
 Aşure Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte aşure dağıtıldı.
 Okullar arası drama skeç ve İl geneli Artvin Türküleri yarışması düzenlendi.
 Akademi sohbetleri çerçevesinde 20 adet sohbet yapıldı.
 Yusufeli Belediyesi Yaşlı Konukevi hizmetlerine devam edilerek ilçemiz merkezi ve
köylerindeki kimsesiz yaşlılarımıza sıcak bir ortam hazırlandı.
 Öğretmenler günü dolayısıyla tüm öğretmenlerimize hediye verildi. Emekli öğretmenlerimize
günün anısı nedeniyle yemek organizasyonu yapıldı.
 Yusufeli Belediyesi Halk müziği korosu kuruldu ve çeşitli etkinliklerde Belediye Halk Müziği
Korosu konser verdi.
 Yusufeli Belediyesi Kadın Meclisi yeni doğan ev ziyaretleri ve cenaze evlerine ziyaretler yaptı.
 Yardıma muhtaç kişiler için alışveriş çeki hazırlandı ve dağıtıldı.
 Ramazan ayında gelenekselleşen halka açık iftar yemekleri verildi. Merkez ve diğer
mahallelerde toplam 12 adet halka açık iftar yemeği düzenlendi.
 Yusufeli Tanıtım filmi hazırlandı ve CD olarak basılıp dağıtıldı.
 Sağlıklı yaşam merkezi ve Fitness salonu hizmete girdi.
 Öğretmenler günü dolayısıyla tüm öğretmenlerimize hediye verildi. Emekli öğretmenlerimize
günün anısı nedeniyle yemek organizasyonu yapıldı.

 Yusufeli Belediyesi Halk müziği korosu kuruldu ve çeşitli etkinliklerde Belediye Halk Müziği
Korosu konser verdi.
 Yusufeli Belediyesi Kadın Meclisi yeni doğan ev ziyaretleri ve cenaze evlerine ziyaretler yaptı.
 Yardıma muhtaç kişiler için alışveriş çeki hazırlandı ve dağıtıldı.
 Ramazan ayında gelenekselleşen halka açık iftar yemekleri verildi. Merkez ve diğer
mahallelerde toplam 12 adet halka açık iftar yemeği düzenlendi.
 Yusufeli Tanıtım filmi hazırlandı ve CD olarak basılıp dağıtıldı.
 Sağlıklı yaşam merkezi ve Fitness salonu hizmete girdi.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Evlendirme İşlemleri
2017 yılı içerisinde 67 adet evlenme yapılmış olup, evlenen çiftlere Kuranı Kerim ve Türk Bayrağı
hediye edilmiş ve 67 adet evlenme cüzdanı verilmiştir.
2017 Yılı İçerisinde Kullanılmayıp İmha Olunan Ödenek Miktarı: 22.771,88 TL'dir. Gelir ve Giderler
yapıldıktan sonra ise Bankada kalan para miktarı yani 2017 yılına devir eden miktar ise: 520.530.29.TL’dir.
2017 Yılı içinde tahakkuk edilip zamanı içinde ödenemeyen ve 2017 yılına devir olan Borçlar:
Bütçe Emaneti : 1.339.704,35.-TL
Toplam : 1.339.704,35.-TL
2017 yılından 2018 yılına devir eden Banka Kredileri: 119.000,00.- TL
2017 Yılında tahakkuk edilip tahsilâtı gerçekleştirilemeyen
Bina Vergisi : 534,977,27 TL

Arsa Vergisi : 539.509,01 TL
Arazi Vergisi : 4.728,63 TL
Çevre Temizlik Vergisi : 45.031,19 TL
Eğlence Vergisi : 41.760,00 TL
Yangın Sig.Ver : 267,28 TL
İlan Reklam Vergisi : 83.400,80 TL
Bina inş.harcı : 11.523,77 TL
Hay.kesim Karcı : 21.877,68 TL
İş yeri Açma İzin Har : 295,00 TL
Basılı Evrak : 12.715,07 TL
Su Gelirleri : 735.982,82 TL
Kira Gelirleri : 363.004,74 TL
Diğer Gelirler : 104.492,47TL
Olmak üzere : 2.499.565,13 TL. 2018 yılına kurum alacağı olarak devretmiştir. Kurum alacaklarının
devir yapma sebeplerinin başında ilçemizin içinde bulunmuş olduğu Yusufeli Barajı nedeniyle
kamulaştırmalar gelmektedir. Zor bir dönemden geçen vatandaşlarımızın hassasiyetlerini dikkate
alarak borç takibi konusunda esnek olmaya gayret ettik. Ancak bundan sonraki süreçte kanuni
zorunluluk gereği süreç işletilecek olup, belediyemizin alacaklarının tahsilât oranının artırılması
yoluna gidilecektir. Belediyemizde çalışmakta olan işçi ve memur maaşları aksatılmadan yapılmış,
Emekli Sandığına pirim borcu bulunmamaktadır. 2017 yılından 2018 yılına devir eden borçların
ödenmesine ise başlanılmış olup; ödemeye de devam edilecektir.02.04.2018
KARAR SAYISI- 6: Denetim Komisyonu Raporunun okunması ve ibrası.
Belediyemizin 2017 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemleri, meclis denetim
komisyonunca denetlenmiş, denetim komisyonu tarafından hazırlanan denetim raporu Meclis Başkan
Vekili Osman ÜNAL tarafından okunarak meclise sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda aşağıda
yer alan denetim komisyonu raporunun kabul edilmesine meclis üyelerinin oy birliği ile karar
verilmiştir.
BÜTÇELER
1- 2017 Yılı bütçesinin incelemesinden bütçenin 7.650.000,00.-TL olduğu, gelir ve gider
üzerinden denk olarak düzenlendiği, Belediye Meclisinde 01/11/2016 tarih ve 57 nolu Belediye
Meclis kararında görüşülüp kabul edildikten sonra yürürlüğe konduğu anlaşılmıştır.
2- Belediye bütçesi her yıl ocak ayı başında o yılın aralık ayı sonuna kadar bir yıla ait
Belediyenin gider ve gelir tahminlerini gösteren ve belediyenin gelirlerinin toplanmasına, hizmetlerin
yapılmasına Meclis ve Encümen kararları doğrultusunda Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü
Yönetmeliğine göre işlemlerin yapıldığı görülmüştür.
AYLIK CETVELLER
3- 2017 yılı içerisinde üçer aylık cetvellerin 5018 sayılı Kanun’un 30 – 60 ve 67 ıncı
maddelerine; Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmenliğinin 441.maddesi hükümleri
doğrultusunda üçer aylık dönemler halinde Maliye Bakanlığının 2000 i sisteme girişin sağlandığı
görülmüştür.Yıl sonu itibariyle dönem sonu faaliyeti harcama giderlerinin gelir toplamından az
olduğundan yıl sonu faaliyet raporu 753.765,21.-TL olumlu faaliyet gerçekleşmiştir.

TARİFE VE TAHAKKUKLAR
4- 2017 Yılına ait tariflerin bir bütün olarak hazırlanıp Belediye Meclisine sunulup, Mülki
Amirin onayı alındığı, kiralarla ilgili Belediye Meclisinin Encümenine verdiği yetki ile kira
ücretlerinin Belediye Encümenince belirlendiği, tahakkuk ve tarifelerin usullerine uygun olduğu
görülmüştür..
2017 Yılı 10.589.268,74.-TL toplam tahakkukun 8.089.703,61.-TL tahsil edilmiş olup kalan
2.499.565,13.-TL tahakkuk artığı 2018 yılına devri sağlanmıştır. Gelirlerle ilgili tasnif aşağıda
çıkartılmıştır.
2017 Yılı Belediye Gelirleri;
Vergi Gelirleri Top
Teşeb.ve Mül.Glireleri
Alınan Bağış ve Yar.
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
GENEL TOPLAM
olarak gerçekleşmiştir.
01
03
04
05
06

1.065.949,33
1.567.980,38
24.448,55
5.431.325,55
0,00
8.089.703,81

HARCAMALAR
5- Devlet Harcama Belgeleri yönetmeliğinde belirlenen usul ve esasların uygulandığı,hizmet ve
mal alımlarında 4734 Sayıl Kamu İhale Kanunu Yönetmelikleri çerçevesinde alımların
gerçekleştirildiği ve herhangi bir usulsüzlüğün olmadığı anlaşılmıştır. Harcamalarla ilgili Tasnif
aşağıya çıkartılmıştır.
2017 Yılı Giderleri ise:
01
02
03
04
05
07

Personel Gideri
Sos.Güv. Prim
Öd.meleri
Mal ve Hizmet
Faiz Giderleri
Cari Transfer
Sermaye Giderleri
GENEL TOPLAM
olarak gerçekleşmiştir.

2.024.764,14
359.945,09
5.094.617,93
41.451,44
106.449,56
0,00
7.627.228,16

2017 Yılı İçerisinde Kullanılmayıp İmha Olunan Ödenek Miktarı: 22.771,88 TL'dir.
Gelir ve Giderler yapıldıktan sonra ise Bankada kalan para miktarı yani 2017 yılına devir eden miktar
ise: 520.530.29.-TL’dir.
2017 Yılı içinde tahakkuk edilip zamanı içinde ödenemeyen ve 2017 yılına devir olan Borçlar:
Bütçe Emaneti : 1.339.704,35.-TL
Toplam :
1.339.704,35.-TL
2017 yılından 2018 yılına devir eden Banka Kredileri: 119.000,00.- TL
2017 Yılında tahakkuk edilip tahsilâtı gerçekleştirilemeyen
Bina Vergisi
:534,977,27 TL
Arsa Vergisi
:539.509,01 TL
Arazi Vergisi
: 4.728,63 TL
Çevre Temizlik Vergisi
: 45.031,19 TL
Eğlence Vergisi
: 41.760,00 TL
Yangın Sig.Ver
:
267,28 TL
İlan Reklam Vergisi
: 83.400,80 TL
Bina inş.harcı
: 11.523,77 TL
Hay.kesim Karcı
: 21.877,68 TL
İş yeri Açma İzin Har
:
295,00 TL
Basılı Evrak
: 12.715,07 TL

Su Gelirleri
Kira Gelirleri
Diğer Gelirler
Olmak üzere 2.499.565,13

: 735.982,82 TL
: 363.004,74 TL
: 104.492,47TL
TL. 2018 yılına kurum alacağı olarak devretmiştir.

SONUÇ
Denetime tabii 2017 yılında Yusufeli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü görevinin
01.01.2017 tarihinden itibaren Necat TÜRK tarafından yürütüldüğü anlaşılmıştır.
Denetim Komisyonu raporunun 2017 yılı Yusufeli Belediye Meclisine sunulmuştur.04.01.2017
KARAR SAYISI- 7: Daimi Encümen üye seçiminin yapılması
Belediye daimi encümen üyelerinin seçimine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun
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 çıktı.
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ADI SOYADI
Cengiz FURAT
Aydin ŞAHİN
Yilmaz ÖZDEMİR
Ahmet KAPLAN
Miktat DEMİRKIRAN
Osman ÜNAL
İbrahim Yaşar AYDEMİR
Mustafa AKSU
Kibar BOYACI

ALDIĞI OY
8
8
2
2

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, en yüksek oyları alan Cengiz FURAT ve Miktat
DEMİRKIRAN’ın daimi encümen üyeliğine seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
KARAR SAYISI- 8: Plan ve Bütçe Komisyonu seçiminin yapılması.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç,
en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurulabilir” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından
üç üye seçmek amacıyla Plan ve Bütçe Komisyonunun kurulmasının görüşülmesine geçildi ve siyasi
parti gruplarının üye sayısının meclis üye tamsayısı olan 9'a oranlanması sonucunda;
6 üyesi bulunan Ak Parti'nin 6/9 x 100 = 66,67( meclisteki yüzdesi)
3 üyesi bulunan MHP'nin 3/9 x 100= 33,33 (meclisteki yüzdesi)
Komisyon üyeliğine 3 kişi seçilecektir.
Ak Parti'nin meclisteki yüzdesi olan 66,67'nin 3 ile çarpılması sonucunda 199,98 (yuvarlama
ile 2 rakamı)
MHP'nin meclisteki yüzdesi olan 33,33'ün 3 ile çarpılması sonucunda 99,99 (yuvarlama ile 1
rakamı) ortaya çıkmıştır. Buna göre Plan ve Bütçe komisyonuna seçilecek 3 kişiden 2'si Ak Partiden,
1'i MHP'den olacaktır.
Yapılan oylama sonucunda aşağıdaki tablodaki gibi oy dağılımı oluşmuştur.

S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ADI SOYADI
Cengiz FURAT
Aydin ŞAHİN
Yilmaz ÖZDEMİR
Ahmet KAPLAN
Miktat DEMİRKIRAN
Osman ÜNAL
İbrahim Yaşar AYDEMİR
Mustafa AKSU
Kibar BOYACI

ALDIĞI OY
7
7
1
2
1
1
3

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için yapılan oylamada, Meclis üyelerinden Aydin ŞAHİN 7
oy, Yilmaz ÖZDEMİR 7 oy ve Kibar BOYACI 3 oy alarak seçilmiş ve oylama sonucu oy birliği ile
kabul edilmiştir.
KARAR SAYISI- 9: İmar Komisyonu seçiminin yapılması.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç,
en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurulabilir” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından
üç üye seçmek amacıyla İmar Komisyonunun kurulmasının görüşülmesine geçildi ve siyasi parti
gruplarının üye sayısının meclis üye tamsayısı olan 9'a oranlanması sonucunda;
6 üyesi bulunan Ak Parti'nin 6/9 x 100 = 66,67( meclisteki yüzdesi)
3 üyesi bulunan MHP'nin 3/9 x 100= 33,33 (meclisteki yüzdesi)
Komisyon üyeliğine 3 kişi seçileceğinden;
Ak Parti'nin meclisteki yüzdesi olan 66,67'nin 3 ile çarpılması sonucunda 199,98 (yuvarlama
ile 2 rakamı)
MHP'nin meclisteki yüzdesi olan 33,33'ün 3 ile çarpılması sonucunda 99,99 (yuvarlama ile 1
rakamı) ortaya çıkmıştır. Buna göre İmar komisyonuna seçilecek 3 kişiden 2'si Ak Partiden, 1'i
MHP'den olacaktır.
Yapılan oylama sonucunda aşağıda ortaya çıkan oy dağılımı ile Meclis üyeleri arasından üç üye
seçildi.

S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ADI SOYADI
Cengiz FURAT
Aydin ŞAHİN
Yilmaz ÖZDEMİR
Ahmet KAPLAN
Miktat DEMİRKIRAN
Osman ÜNAL
İbrahim Yaşar AYDEMİR
Mustafa AKSU
Kibar BOYACI

ALDIĞI OY
1
6
1
6
7
1
-

İmar Komisyonuna, Meclis üyelerinden 7 oy alan İbrahim Yaşar AYDEMİR, 6 oy alan
Ahmet KAPLAN ve 6 oy alan Osman ÜNAL seçilmiş ve seçim sonucu oy birliği ile kabul edilmiştir.
KARAR SAYISI- 10: Belediye Meclis 1.ve 2. Başkan vekillerinin seçiminin yapılması.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre Belediye Meclisi 1.ve 2. Başkan
Vekillerinin seçimine geçildi. Yapılan gizli oy, açık tasnif sonucunda aşağıdaki gibi oy dağılımı ortaya
çıktı.

S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ADI SOYADI
Cengiz FURAT
Aydin ŞAHİN
Yilmaz ÖZDEMİR
Ahmet KAPLAN
Miktat DEMİRKIRAN
Osman ÜNAL
İbrahim Yaşar AYDEMİR
Mustafa AKSU
Kibar BOYACI

ALDIĞI OY
1
7
8
2
2

Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekilliği seçiminde, 8 oy alan Osman ÜNAL Meclis 1.
Başkan vekili, 7 oy alan Ahmet KAPLAN Meclis 2. Başkan Vekili olarak seçilmiş ve seçim sonucu
oy birliği ile kabul edilmiştir.
KARAR SAYISI- 11: Belediye Kâtip üyelerin seçiminin yapılması.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre Meclis Kâtip üyelerinin seçimine geçildi.
Yapılan gizli oy açık tasnif sonucu aşağıdaki gibi oy dağılımı ortaya çıktı.

S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ADI SOYADI
Cengiz FURAT
Aydin ŞAHİN
Yilmaz ÖZDEMİR
Ahmet KAPLAN
Miktat DEMİRKIRAN
Osman ÜNAL
İbrahim Yaşar AYDEMİR
Mustafa AKSU
Kibar BOYACI

ALDIĞI OY
1
8
7
1
2
2

Meclis Kâtip Üyeliği için 8 oy alan Yılmaz ÖZDEMİR ve 7 oy alan Ahmet KAPLAN
seçilmiş, yedek üye olarak Mustafa Aksu ve Kibar BOYACI 2’şer oy almış ve seçim sonucu meclis
üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
KARAR SAYISI- 12: Meclis tatil günlerinin belirlenmesi.
Belediye Meclisinin tatil günlerinin belirlenmesine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesine ve
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesine göre yapılan müzakere sonucunda, Meclisin tatil
günlerinin 01.08.2018 ile 31.08.2018 tarihleri arasında olmasına, meclis toplantılarının her ayın ilk Salı günü
saat 16.00’da yapılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

KARAR SAYISI- 13: Yeni çıkan belediye yayını kitapların ücretlerinin belirlenmesi
Yusufeli Belediyesi yayınları arasına giren “Mustafa Adil Özder” serisi (Altı Kitap) set olarak kitabın fiyat
tarifesinin belirlenmesi görüşüldü.
Kitabın, baskı gideri, nakliye ücreti ve benzeri giderler dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde;
“Mustafa Adil Özder” serisi (Altı Kitap) set olarak fiyatının 50 TL (elli) olmasına belediye meclisince oy birliği
ile karar verildi.

KARAR SAYISI- 14: Meclis Başkanvekili Osman Ünal, dilek ve temenni bildirmek isteyen olup
olmadığını sordu. Görüş açıklayan olmadığından Osman Ünal toplantıyı sonlandırdı.

Osman ÜNAL
Meclis Başkanvekili

Yılmaz ÖZDEMİR
Kâtip Üye

Ahmet KAPLAN
Kâtip Üye
(Katılmadı)

