
  

 

 

 

 
 YUSUFELİ BELEDİYESİNİN 02.01.2018 

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: 2017 Yılı Aralık ayı meclis karar özetlerinin okunması. 

 

2017 Yılı Aralık ayı Meclis karar özetleri Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp AYTEKİN 

tarafından okundu.  

 

KARAR SAYISI- 3: Denetim Komisyonu kurulmasının görüşülmesi. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine göre;  “il 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. Bahsi geçen kanun maddesinin uygulanması 

için Denetim Komisyonunun kurulmasının görüşülmesine geçildi. 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 Denetim komisyonuna seçilecek 3 kişiden 2'si Ak Partiden, 1'i 

MHP'den olacaktır.  

Yapılan gizli oy, açık tasnif sonucunda aşağıdaki gibi oy dağılımı ortaya çıktı ve meclis üyeleri 

arasından üç üye seçildi.  

 

 
 

S.NO 

 

ADI SOYADI 

 

ALDIĞI OY 

1 Cengiz FURAT  - 

2 Aydin ŞAHİN - 

3 Yilmaz ÖZDEMİR - 

4 Ahmet KAPLAN 8 

5   Miktat DEMİRKIRAN - 

6   Osman ÜNAL 9 

7 İbrahim Yaşar AYDEMİR - 

8 Mustafa AKSU 5 

9 Kibar BOYACI - 

 

Denetim Komisyonuna, Meclis üyelerinden 9 oy alan Osman ÜNAL, 8 oy alan Ahmet 

KAPLAN ve 5 oy alan Mustafa AKSU seçilmiş ve oylama sonucu oy birliği ile kabul edilmiştir.  

 

 

 

 



KARAR SAYISI- 4: Dilek ve temenniler 

Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp Aytekin, Yeni yerleşim yeri ve yol ağları konusunda meclis 

üyelerine bilgi verdi. Keçevret Deresi üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek mezarlık 

alanı olarak tahsisini istediklerini söyledi. Konuyla ilgili ayrıntıları meclis üyeleri ile paylaştı. 

Konularla ilgili başka söz almak isteyen olmadığı için gündem maddeleri kapatıldı. 

 
               

Eyüp AYTEKİN Yılmaz ÖZDEMİR Ahmet KAPLAN 

Belediye ve Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye 
                     

 

                     

 

 

  

 

 

 

 
 YUSUFELİ BELEDİYESİNİN 18.01.2018 

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: Artvin Valiliğinin 11.01.2018 tarihli yazısı gereği, 696 sayılı KHK kapsamında 

şirket kurulmasının görüşülmesi 

 

18.01.2018 tarih ve 37 sayılı Başkanlık makamından havale edilen gerekçe raporu incelenmiş 

olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde; 

 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 126'ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’ye eklenen Ek 20'nci maddesinde yer alan “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı 

kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22'nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62'nci 

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı 

suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda 

hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa 

münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin 

Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına 

Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 

eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il 

özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli 

idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı 

olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı 

Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri 

kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya 

idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü 

doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve bu kapsamda personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam 

edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 10.000,00 (on bin) sermayeli Yusufeli Belediyesi 

Personel Limited Şirketine belediyenin % 100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve 

bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 

18.01.2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 



 
               

Eyüp AYTEKİN Yılmaz ÖZDEMİR Ahmet KAPLAN 

Belediye ve Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye 
                     

 

                     

 

 

 

 


