
  

 

 

 

 
 YUSUFELİ BELEDİYESİNİN 19.04.2019 

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: 2019 Yılı Mart ayı meclis karar özetlerinin okunması. 

2019 Yılı Mart ayı Meclis karar özetleri Meclis Başkanı Eyüp KAYKAÇ tarafından okundu. 

 

KARAR SAYISI- 3: Belediye Meclisi 1.ve 2. başkanvekillerinin seçiminin yapılması. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre Belediye Meclisi 1.ve 2. 

başkanvekillerinin seçimine geçildi. Yapılan gizli oy, açık tasnif sonucu Hikmet KELEŞ 6 oy ve 

İsmail Hakkı TEKİN 6 oy, Erol ÜNAL 2 oy, Sefa GENÇER 2 oy almıştır. 

En fazla oy alan Hikmet KELEŞ ve İsmail Hakkı TEKİN’in oyları eşit olduğundan Meclis 

Çalışma Yönetmeliğinin 13.Maddesine göre ikinci kez yapılan gizli oy, açık tasnif sonucu aşağıdaki 

gibi oy dağılımı ortaya çıkmıştır. 
 
 

 

 
 

 
 

S.N

O 

 

ADI SOYADI 

 

ALDIĞI OY 

1 Sinan KAÇMAZ - 

2 Erol ÜNAL - 

3 İsmail Hakkı TAKİN 5 

4 Sefa GENCER - 

5 Derya YİĞİT - 

6 Ahmet TAMYÜREK - 

7 Burhan SAĞLAM - 

8 Ahmet DEMİRCİ - 

9 Hikmet KELEŞ 6 

 

Belediye Meclisi 1. ve 2. başkanvekilliği ikinci seçiminde, 6 oy alan Hikmet KELEŞ, meclis 1. 

başkanvekili, 5 oy alan İsmail Hakkı TEKİN ise meclis 2. başkanvekili olarak seçilmiş ve seçim 

sonucu oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

KARAR SAYISI- 4: Belediye Meclisi Kâtip üyeleri seçiminin yapılması. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre meclis kâtip üyelerinin seçimine geçildi. 

Yapılan gizli oy, açık tasnif sonucu Derya Yiğit 6 oy ve Ahmet Demirci 6 oy almış, bir pusulaya 4 

adet isim yazıldığından Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19.Maddesine göre bir adet oy pusulası 

geçersiz sayılmıştır. Meclis kâtip üyeliğine yedek üye olarak isim seçilemediğinden ikince kez yapılan 

gizli oy açık tasnif sonucu aşağıdaki gibi oy dağılımı ortaya çıkmıştır. 
 

 
 

 

 

 
 

S.N

O 

 

ADI SOYADI 

 

ALDIĞI OY 

1 Sinan KAÇMAZ 2 

2 Erol ÜNAL - 

3 İsmail Hakkı TAKİN - 

4 Sefa GENCER - 

5 Derya YİĞİT 5 



6 Ahmet TAMYÜREK - 

7 Burhan SAĞLAM 3 

8 Ahmet DEMİRCİ 6 

9 Hikmet KELEŞ - 

 

Meclis Kâtipliği Asil Üyeliğine 5 oy alan Derya YİĞİT ve 6 oy alan Ahmet DEMİRCİ seçilmiş 

ve yedek üyeliğine ise 2 oy alan Sinan KAÇMAZ ve 3 oy alan Burhan SAĞLAM seçilmiş ve seçim 

sonucu oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

KARAR SAYISI- 5: Plan ve Bütçe Komisyonu kurulmasının görüşülmesi. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az 

üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurulabilir” denilmektedir.  

Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.Maddesine göre; “Komisyonlar, her siyasî parti grubunun 

ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle 

oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden 

aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür. Komisyonların toplam üye sayısının 

meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri 

ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilirler.” 

Basit orantı yöntemi ile siyasi parti gruplarının üye sayısının meclis üye tamsayısına 

oranlanması sonucunda;  

5 üyesi bulunan Ak Parti'nin 5/10= 0,5 x 3 = 1,5 (2’ye yuvarlanarak 2 kişi) 

3 üyesi bulunan CHP'nin 3/10=0,3 x 3= 0,9  1 kişi 

1 üyesi bulunan MHP’nin 1/10=0,1 x 3= 0,3  

Komisyon üyeliğine 3 kişi seçileceğinden, buna göre Plan ve Bütçe komisyonuna seçilecek 3 

kişinin 2'si Ak Partiden, 1'i CHP'den olması gerekmektedir. 

Meclis üyeleri arasından üç üye seçmek amacıyla Plan ve Bütçe Komisyonu kurulmasının 

görüşülmesine geçildi. Ak Parti grubunun önerdiği iki isim ve CHP’den bir isim için işaretle oylama 

yapıldı ve seçim sonucunda aşağıdaki tablodaki oy dağılımı ortaya çıktı.  

 
 

 

 
 

 
 

S.N

O 

 

ADI SOYADI 

 

ALDIĞI OY 

1 Sinan KAÇMAZ - 

2 Erol ÜNAL 3 

3 İsmail Hakkı TAKİN - 

4 Sefa GENCER - 

5  Derya YİĞİT 6 

6 Ahmet TAMYÜREK - 

7 Burhan SAĞLAM - 

8 Ahmet DEMİRCİ 6 

9 Hikmet KELEŞ - 

 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için Ak Parti grubunun önerdiği iki isimden biri olan AK 

Partiden Derya YİĞİT 6 oy, MHP’den Ahmet DEMİRCİ 6 oy almış ve CHP’den Erol ÜNAL ise 3 oy 

almış ve seçim sonucu oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

KARAR SAYISI- 6: İmar Komisyonu kurulmasının görüşülmesi. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az 

üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurulabilir” denilmektedir.  

Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.Maddesine göre; “Komisyonlar, her siyasî parti grubunun 

ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle 

oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden 

aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür. Komisyonların toplam üye sayısının 

meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri 

ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilirler.” 



Basit orantı yöntemi ile siyasi parti gruplarının üye sayısının meclis üye tamsayısına 

oranlanması sonucunda;  

5 üyesi bulunan Ak Parti'nin 5/10= 0,5 x 3 = 1,5 (2’ye yuvarlanarak 2 kişi) 

3 üyesi bulunan CHP'nin 3/10=0,3 x 3= 0,9  1 kişi 

1 üyesi bulunan MHP’nin 1/10=0,1 x 3= 0,3  

Komisyon üyeliğine 3 kişi seçileceğinden, buna göre İmar Komisyonuna seçilecek 3 kişinin 

2'si Ak Partiden, 1'i CHP'den olması gerekmektedir. 
 

 
 

 

 
 

S.NO 

 

ADI SOYADI 

 

ALDIĞI OY 

1 Sinan KAÇMAZ - 

2 Erol ÜNAL - 

3 İsmail Hakkı TAKİN 6 

4 Sefa GENCER - 

5   Derya YİĞİT - 

6  Ahmet TAMYÜREK 4 

7 Burhan SAĞLAM - 

8 Ahmet DEMİRCİ - 

9 Hikmet KELEŞ 6 

 

İmar Komisyonuna Meclis üyelerinden 6 oy alan Hikmet KELEŞ, 6 oy alan İsmail Hakkı TEKİN ve 4 

oy alan Ahmet TAMYÜREK seçilmiş ve seçim sonucu oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

KARAR SAYISI- 7: Daimi Encümen üye seçiminin yapılması. 

Belediye daimi encümen üyelerinin seçimine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 

33.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.Maddesi gereği yapılan gizli oy, açık 

tasnif sonucu aşağıdaki oylama ortaya çıkmıştır. 
 

 
 

S.N

O 

 

ADI SOYADI 

 

ALDIĞI OY 

1 Sinan KAÇMAZ 6 

2 Erol ÜNAL 2 

3 İsmail Hakkı TAKİN - 

4 Sefa GENCER 2 

5  Derya YİĞİT - 

6  Ahmet TAMYÜREK - 

7 Burhan SAĞLAM 6 

8 Ahmet DEMİRCİ - 

9 Hikmet KELEŞ - 

 

 

Oylama sonucu 6 oy alan Sinan KAÇMAZ ve 6 oy alan Burhan SAĞLAM, daimi encümen 

üyeliğine seçilmiş ve seçim sonucu oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

KARAR SAYISI- 8: Meclis tatil günlerinin belirlenmesi. 

Belediye Meclisinin tatil günlerinin belirlenmesine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

20. Maddesine ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesine göre yapılan müzakere 

sonucunda, Meclisin tatil günlerinin 01.08.2019 ile 31.08.2019 tarihleri arasında olmasına, meclis 

toplantılarının her ayın ilk Salı günü saat 16.00’da yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. 
 

Encümen toplantı günlerinin belirlenmesine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 35. 

Maddesi gereğince Yusufeli Belediye Encümeninin her hafta çarşamba günü belediye binasında 

başkanlık makam odası veya toplantı salonunda saat 16.00’da toplanmasına mevcudun oy birliğiyle 

karar verildi.   

 

KARAR SAYISI- 9: Denetim Komisyonu Raporunun okunması ve ibrası. 

 



Belediye Kanunu’nun 25.Maddesine göre; Belediyemizin 2018 yılına ait gelir ve giderleri ile 

bunlara ilişkin hesap kayıt işlemleri, meclis denetim komisyonunca denetlenmiş olup, denetim 

komisyonu tarafından hazırlanan denetim raporu meclis toplantısında okunmuş olup ilgili rapor 

Belediye ve Meclis Başkanvekili Eyüp KAYKAÇ tarafından meclisin bilgisine sunularak ibra 

edilmiştir.  

 

KARAR SAYISI- 10: 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası. 

    2018 Yılı Faaliyet Raporu, Meclis Başkanı Eyüp KAYKAÇ tarafından okunarak bütün 

birimlerin yıllık çalışma raporları meclis üyeleriyle paylaşıldı. Yapılan oylama neticesinde aşağıda yer 

alan 2018 yılı faaliyet raporu meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. 
 

 

YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

FAALİYET RAPORU 

(5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi Gereği) 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU 

Belediye Başkanlığımızda 1 Belediye Başkanı, 11 memur, 23 kadrolu işçi ve 31 (Belediye personel 

şirketinde) hizmet alımından çalışan işçimiz bulunmaktadır. 

Müdürlüğümüzce 11 memur ve 23 Kadrolu işçinin sicil ve özlük işleri yürütülmektedir. Kadroların 

düzenlenmesi, sicil notlarının incelenmesi, yer değiştirme, emeklilik işlemleri, günlük ve yıllık izinler, 

hastalık izinleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili tüzük, yönetmelik ve genelge 

hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Hizmetleri itibari ile 11 memur personelin derece ve 

kademe ilerlemeleri tamamlanıp, Başkanlık makamının olurları alınmıştır. Ayrıca 23 adet işçinin İş 

Kanunu hükümleri doğrultusunda her türlü özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütülmüştür. 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre gerekli çalışmalar yapılarak gerekli olan kadrolar ihdas 

edilmiştir. Yıl içinde yan ödeme ve hizmet tazminatı cetvelleri hazırlanarak yaptırılmıştır. 

İşçi istihdam bilgileri her ay düzenli olarak internet üzerinden Türkiye İş Kurumuna bildirilmektedir. 

 

MECLİS ÇALIŞMALARI 

Belediye Meclisimiz 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 11 defa olağan toplantı yapmış; bu 

toplantılarda 53 adet karar almıştır. Yapılan toplantılarda alınan kararlar usulüne uygun olarak 

yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmiştir. Meclis kararlarımız yasal süresi 

içerisinde Kaymakamlık Makamına gönderilerek yürürlüğe konulmuştur. 

 

ENCÜMEN ÇALIŞMALARI 

Belediye Encümeni 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında her hafta çarşamba günleri toplanmış 

olup, bu toplantılarda 106 adet karar almıştır. 

Yapılan toplantılarda alınan kararlar usulüne uygun olarak yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili 

birimlere havale edilmiştir. 

 

GELEN EVRAK 

Belediyemiz yazı işlerinde 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası 2129 adet evrak, gelen evrak kayıt 

defterine gününde işlenerek gereği yapılmak üzere ilgili birimlere sevk edilmiştir.  

 

GİDEN EVRAK 

Belediyemiz yazı işlerinde 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası 2779 adet evrak, giden evrak kayıt 

defterine gününde işlenerek gereği yapılmıştır. 

 

DİLEKÇE SAYISI 

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası 785 adet dilekçe ile başvuru yapılmış olup, söz konusu dilekçeler 

ilgili birimlere havale edilmiş ve yasal süresi içerisinde cevap verilmiştir. 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

İmar Ve Ruhsat Durumu 

• 2018 yılı içerisinde belediye Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğünce 2 adet inşaat ruhsatı 

düzenlenmiştir. 



 

PROJE ÇALIŞMALARI 

• Merkez Mahallesi Murzut Mevkiine kadar tamamlanan yola Laşet Mevkiine kadar etüt çalışması 

yapıldı. 

• Yusufeli şehir girişi Kotanet Mevkii asma köprü yapımı tamamlandı. 

• Yusufeli şehir girişi kavşak genişleme, 1 adet mescit,1 adet kamelya 1 adet çeşme ve bay bayan WC 

yapımı tamamlandı. 

• Adam Kaya, seyir terası, Şehitler Tepesi, Keçevet Mevki, Ahalt Mahallesi arkası için idari tescil 

çalışmaları yapılarak tapular çıkartıldı. 

• Adam kaya, seyir terası, şehitler tepesi, Keçevet mevki, Ahalt mahallesi arkası için hali hazır harita 

yapım çalışmaları tamamlandı. 

• Adam kaya, seyir terası, şehitler tepesi, için imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt ve imar planı 

çalışmaları yapıldı. 

• Çatal kayalar ve Erdemler Mahallesi yan tarafındaki tescil harici alanlar için idari tescil işlemleri 

başlatıldı ve hâlihazır harita yapım işi tamamlandı. 

• Yusufeli Belediyesi idari sınırları yeni yerleşim alanı da katılarak yeniden yapıldı ve onaylandı. 

• Belediyenin Serindere Mevkiinde bulunan bazı taşınmazlarının kamulaştırma işlemleri tamamlandı. 

• Merkez Mahallesi belediye önü Şehit Cantürk Kasap Parkındaki anıtların arka tarafına 16 Türk 

devletinin bayrakları asılarak bu devletleri tanıtıcı bir ışıklı tabela yaptırıldı. 

• Belediyemize ait fidan çiftliğine 1 adet sera ve su pompasına kabin yapıldı. 

• İmam Hatip Lisesi ve ortaokul binasına güvenlik kulübesi kuruldu. 

• Yüzme havuzu yan tarafında 3 adet kamelya yapıldı. 

• Arıklı Mahallesi şadırvanı genişletildi. 

• Arıklı Mahallesi anaokulunun çocuk parkı yapıldı. 

• Yeni Yusufeli’nde mezarlık alanı için belediyemizce önerilen Keçevet Bölgesinin hali hazır haritaları 

yaptırılıp Milli Emlak adına idari tescil işlemleri başlatıldı. 

• Yusufeli’nin kuzey yamacında baraj gölü altında kalmayan belediye tarafından sosyal alan yapılmak 

istenen bölgenin milli emlak adına idari tescili istendi, işlemleri takip ediliyor. 

 

YOL VE İSTİNAT 

• Adam kaya, Seyir Tepesi ve Şehitler Tepesi Mevkilerine ham yol yapımı tamamlandı 

• Adam Kaya, Seyir Tepesi ve Şehitler Tepesi Mevkilerine istinat duvarı yapım ihalesi yapıldı, işin 

yarısı tamamlandı. 

• Şehir merkezinde bozulan kaldırım parke ve asfalt yolların onarımı ve bakımı yapıldı. 

• Mahalle yollarında stabilize olan yolların bozuk kısımlarına sergi yapıldı. 

• Yusufeli’nin Murzut Mevkiine yol yapım çalışmaları tamamlandı. 

• Barhal Çayının artması sonucu Pazaryolu Mevkiinde Barhal Çayı kenarında bulunan yürüyüş yolu 

önündeki yıkılan duvarın yapımı tamamlandı. 

• Merkez Mahallesi Demirçubuk Mevkine Asfalt kaplama yapıldı. 

• Erdemler Mahallesinin belirli bir bölümüne asfalt kaplama yapıldı. 

• Sanayi girişinde araç park yerleri, kaldırım ve çiçeklik yapıldı. 

• Kazım Karabekir Mahallesinden yeni yerleşim yerine çıkan yola asfaltlama çalışması yapıldı. 

• Şehir merkezindeki asma köprülerin bakım ve onarımları yapıldı. 

• Hastane Caddesinde Çengel Önü Mevkiine Sokak arası beton ve merdiven yapımı tamamlandı. 

 

KANALİZASYON VE İÇME SUYU 

• Günübirlik su ve kanalizasyon arızaları yapıldı. 

• Sarigöl Caddesinde yolun alt tarafında bulunan yapıların kanalizasyon giderleri toplanarak şehir 

kanalizasyon hattına verildi. 

• Hasanağa mahallesinde selden dolayı zarar gören kanalizasyon şebekesi değiştirildi. 

• Kazım Karabekir Mahallesi eski beton boru olarak bulunan kanalizasyon şebekesi 2 ayrı bölgede 

değiştirildi. 

• Seyir Terası ve Adam Kaya Mevkiine Murzut Mevkiinden içme suyu getirildi. Sanayi caddesinin 

sanayiden aşağı olan bölgesine yeniden içme suyu şebekesi götürüldü. 

 

ARAÇ PARKI 



• Belediye parkında buluna araçların rutin tamir bakım ve onarımları yapıldı. 1 adet içten soğutmalı 

cenaze nakil aracı ve elektrikli cadde süpürme aracı araç parkına ilave edildi. 

• Yeni araçlara takip cihazları takıldı, bozuk olanların tamirleri yaptırıldı. 

Belediye Başkanlığımıza ait olan ve zaman zaman arızalanan iş makinelerinin (Araç ve gereçlerin) her 

türlü bakım ve onarımı yaptırılmıştır. 

 

SULAMA KANALLARI 

• 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. 

• Keçevet Mevkii sulama suyu için 1 adet havuz yapımına başlandı, sulama suyu borusu havuza kadar 

yapıldı. 

 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 2018 Yılı içerisinde Belediye Mezbahasında 941 adet büyükbaş, 180 adet küçükbaş canlı 

hayvan kesimi yapıldı. Elde edilen karkas et miktarı 271 346 kg. 

 İlçemiz Kelebek Çeşitliliği ve popülâsyonunu tespit etmek amaçlı Artvin Çoruh Üniversitesi 

Orman Fakültesi ile yapmış olduğumuz ortak proje gereği oluşturduğumuz 10 kişilik ekip ile 

kelebek toplama ve tasnif işlemleri yapıldı. Proje 2019 yılı içerisinde devam edecek. 

 Yeni yerleşim yerine nakil edilmek üzere 2015 yılında kurduğumuz 5.000 metrekare 

büyüklüğünde olan Fidan Çoğaltım sahamızdaki 11 yerli meyve çeşidini içeren, toplamda 

17.000 adet fidanın aşılama ve bakım işleri yapıldı. 250 m
2
 Örtü altı alan yapıldı. Var olan 

fidanlarımıza ilaveten İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Artvin Tarım ve 

Orman İl Müdürlüğü’nde köklendirilen 1100 adet zeytin fidanı seramızda saksılanarak 

envantere alındı. 

 Köylerimizden toplanan 2500 adet zeytin çeliği köklendirilmek üzere Yalova Atatürk Bahçe 

Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Son baharda teslim alınacak. 

 İlçemizde Antep Fıstığı yetiştirmek için Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

ile koordineli araştırma çalışmalarına başlandı. Elde edilen veriler yetiştirme yapılacağı 

istikametinde. 2019 Yılı içerisinde deneme bahçesi tesis etme çalışmalarına başlanacak.  

 İlçemiz Keçevet Bölgesinde oluşturulan tarım alanına 120 adet Aronia bitkisi fidanı dikimi 

yapıldı. 

 4 Kişilik akademisyen ekibinin katıldığı 2 gün süreli ‘Yusufeli Meyvecilik Çalıştayı’ 

gerçekleştirildi. 

 İlçemiz coğrafyasında yaşayan yabani hayvanların yer alacağı ‘Yaban Hayatı Müzesi’ kurma 

çalışmalarına devam edildi. Bazı kurum ve kişilerden bağış yolu ile tedarik edilen yaban keçisi, 

çakal, karaca, kurt gibi yabani hayvanların deri ve trofeleri tahnit yaptırılarak müzemize 

kazandırıldı.  

 Yusufeli Platformu faaliyetlerimiz kapsamında ilçemizdeki HES davaları takipleri yapıldı. 

Kurum olarak taraf olduğumuz, Küplüce Köyü sınırlarında projesi bulunan İkizkavak HES 

Projesi ÇED raporu mahkeme kararı ile iptal edildi. Yine yeni ilçe merkezimize kullanma suyu 

tedarik amaçlı su tahsisi talep ettiğimiz Özgüven deresi üzerinde yapımı planlanan Özgüven 

HES Projesine karşı iptal davası açıldı. 

 ‘Yusufeli Yedinci Yerini Ararken-2’ isimli kitap çalışmamızın editörlüğü yapıldı. Baskıya 

hazır hale getirildi. 

 Veteriner İşleri Müdürlüğümüze intikal eden toplamda 11 adet yabani hayvan ve sokak 

hayvanının muayeneleri ve klinik tedavileri yapılarak doğal yaşam alanlarına dönmeleri 

sağlandı. 

 Yaz mevsimi boyunca düzenli olarak sivrisinek, karasinek ve fare mücadelesi yapıldı. 

 



RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 

• 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.  2018 Yılı içerisinde 29 adet sıhhi müessese, 4 adet umuma açık 

istirahat ve eğlence yeri, 10 adet gayri sıhhi müessese olmak üzere toplamda 43 adet işyeri açma ve 

çalışma ruhsatı düzenlenmiştir.  Ruhsat verilmeden önce ve ruhsat verildikten sonra 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 İlçe Emniyet Amirliğinden görüş alınarak işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı düzenlendikten sonra ruhsatların birer örneği gönderilmiştir. 

• Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu 

yasaklara aykırı hareket edenler hakkında cezai işlemler (seyyar satıcı, dilenci, kaldırım işgali, çevre 

kirletme, ilan reklam, afiş asma) uygulanmıştır. 

• 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı 

mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ile ilgili işyerlerinde periyodik etiket 

denetimi yapılmıştır. 

• Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar 

satıcılar men edilip cezai işlem uygulanmıştır. 

• Belediye Encümenimizin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban satışına müsaade 

edilmemiş olup, mezbaha haricinde hayvan kesimine müsaade edilmemiştir. 

• Tarım İlçe Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi ile işbirliği halinde fırınların ve diğer gıda üretim 

yerlerinin sağlık ve gramaj şartlarına uyup uymadıkları kontrol edilmiştir. 

• Belediye Başkanlığımızca yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemleri alınmıştır. 

• Cadde ve sokaklara park eden minibüsler kaldırılıp, belediyemizce tahsis edilen minibüs park 

alanlarına çektirilmiştir. 

• M plakalı araçlara; Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının oluruna istinaden D4 yetki belgesi uygunluk 

yazısı düzenlenmiştir. 

• İlçe merkezindeki cadde, sokak, mahalle ve WC’ler günlük denetlenip temizlik çalışmaları 

aksatılmadan yaptırılmıştır. 

• Pazar yerinde gerekli kontroller yapılarak pazarcı esnafından işgaliye ücreti toplanmıştır 

• Kaymakamlık oluru ile oluşturulan komisyon ile beraber kaldırım denetimleri yapılmış aksi hareket 

edenlere cezai işlem uygulanmıştır. 

• 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun gereğince; Valilik oluruna 

istinaden Artvin ili ve ilçelerinde çapraz sigara denetimlerine katılım sağlanmıştır. 

• Hava kirliliğini önlemek amacı ile kömür satış yerleri ve baca filtreleri denetimi yapılmıştır. 

• Resmi törenlerde, sosyal ve kültürel etkinliklerde ses düzeni, cadde süslemesi, bayrakların asılması 

ve benzeri görevler aksatılmadan yapılmıştır. 

• Mücavir alanlarımız içerisinde; ilçenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak 

amacı ile kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevler yerine getirilmiştir. 

 Hava kirliliğini önlemek amacıyla, kömür satış yerleri ile konut, işyeri ve resmi dairelerde yakıt kalorisi, 

yakıcı belgesi, baca filtreleri ve benzeri konularda denetimler yapılmıştır. 

 

İTFAİYE MEMURLUĞU 

• 2018 Yılı içerisinde ikisi araç yangını olmak üzere toplam 12 adet yangına müdahale edilmiştir. 

• 2018 Yılında ilçe merkezinde 46 adet, 12 adet köyler ve şantiyeler olmak üzere toplam 58 adet işyeri 

açma ve çalışma ruhsatı için itfaiye raporu verilmiştir. 

• 2018 Yılı içerisinde kazalara gidildi ve kurtarma görevleri icra edildi. Eğitim ve tatbikatlar yapıldı. 

Cadde ve sokaklar yıkandı.  

 

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

• Evlenen çiftlerimize Kuranı Kerim ve Türk Bayrağı hediyesine 2018 yılında da devam edildi. 

• Yusufeli Belediyesinin süreli yayını olan Belediye Dergisinin dokuzuncu sayısı çıkarıldı. 

• Yusufeli Belediyesi Yaşlı Konukevi hizmetlerine devam ederek ilçe merkezi ve köylerindeki 

kimsesiz yaşlılarımıza sıcak bir ortam hazırlandı. 



• Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri 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. 

• Ramazan ayında geleneksel hale getirdiğimiz halka açık iftar yemeklerine devam edildi ve ilçe 

merkezi ve mahallelerde olmak üzere toplam 12 adet iftar programı düzenlendi. 

• Öğretmenler günü dolayısıyla tüm öğretmenlerimize baskılı şemsiye hediye verildi. Emekli 

öğretmenlerimize günün anısına şemsiye hediye edildi ve yemek organizasyonu yapıldı. 

• Yusufeli Belediyesi Kadın Meclisi yeni doğum yapmış annelere hediye bebek sepeti ile ev ziyaretleri 

yaptı. Kadın Meclisi Çalışma Grubu pide ve ayran götürerek taziye evlerini ziyaret etti, acılı ailelerin 

yanında oldu.  

• Yusufeli Belediyesinin düzenlemiş olduğu Artvin Türküleri Yarışmasına katılan öğrencilerden 

oluşan bir grupla Artvin Türküleri Albümü çıkarıldı ve Belediye kültür yayınları arasındaki yerini aldı. 

• Kadın meclisinin haftalık seminer ve sohbet programları Kadın Sanat Evinde yapılmaya devam 

edildi. 

• Yardıma muhtaç kişiler için alışveriş çeki hazırlandı ve dağıtıldı. 

• İlçe merkezinde ve köylerdeki okullara kitap vb. hediyeler verildi. 

• Okulların kültürel gezilerine maddi katkı ve araç desteği sağlandı. 

• Yusufeli tanıtım filmi ve Yusufeli Belediyesi hizmetlerini tanıtan iki çalışma yapıldı. CD ortamında 

çoğaltılarak dağıtımı yapıldı. 

• Sağlıklı yaşam merkeziyle ilçemizde bir ihtiyaç olan sportif faaliyetlere ortam hazırlandı. 

• İki adet tiyatro oyununun ilçemizde gösterimi sağlandı. 

• Tüm kandillerde camilerimizde kandil simidi dağıtımı yapıldı. 

• Yusufeli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu oluşturuldu.  

• Yusufeli Belediyesi yayınlarından Adil Özder kitaplarından altı adedinin tıpkı basımları yapıldı. 

Ayrıca ‘Arda ile Duygu Çoruh Boylarında’ ve Sedat Ayar’ın kaleme aldığı ‘İçimdekiler’ kitapları 

bastırıldı. Bütün bunlarla birlikte Yayınlarımız yirmi beşe ulaştı. Önümüzdeki günlerde Cemil 

Aytekin’in hazırladığı ‘Yusufeli’nin Yolları’ adlı projenin kitap basımı yapılacak. 

• Akademisyen ve araştırmacı yazarların konuşmacı olarak katıldığı, tarih, iletişim, din, sosyoloji gibi 

değişik konularda akademi sohbetleri yapıldı.•  Yöresel Kilim Dokuma Atölyesi açılarak kadın 

istihdamına katkı sağlandı. 

 ‘Yusufeli Mutfağı’ Kitabı baskıya verildi. 

 Havuz hizmeti devam etti.  

 

EVLENDİRME İŞLEMLERİ 

Belediye Başkanlığımızda 01.01.2018 -31.12.2018 tarihleri arasında 

80 adet evlenme yapılmış olup, evlenen çiftlere Kuranı Kerim ve Türk 

Bayrağı hediye edilmiş ve 80 adet evlenme cüzdanı verilmiştir. 

 

MUHASEBE (GELİR-GİDER TABLOSU) 

        2018 YILI BÜTÇE GİDERİ KESİN HESAP AÇIKLAMASI 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

  Bütçe Ödeneği Top. Bütçe Gideri İmha Devir 

01 Personel Gideri 236.914,06 236.731,64 182,42 - 

02 Sos.Güv. Prim Öd.meleri 6.994,77 6.986,14 8,63 - 

03 Mal ve Hizmet 138.350,31 135.414,66 2.935,65 - 

05 Cari Transfer 796,15 0,00 796,15 - 

TOPLAM 383.055,29 379.132,44 3.922,85 - 

  

Gerçekleşme 
Oranı:98,98 

   MALİ HİZMETLER MMÜDÜRLÜĞÜ 

  Büt.Ödeneğ.Top Bütçe Gideri İmha Devir 

01 Personel Gideri 146.763,16 146.745,73 17,43 - 



02 Sos.Güv. Prim Öd.meleri 24.247,49 24.152,88 94,61 - 

03 Mal ve Hizmet 293.972,61 281.229,28 12.743,33 - 

04 Faiz Gideri 3.000,00 2.280,55 719,45 - 

05 Cari Transfer 153.294,73 150.081,08 3.213,65 - 

09 Yedek Ödenek 911,36 0,00 911,36 - 

TOPLAM 622.189,35 604.489,52 17.699,83 - 

  

Gerçekleşme 
Oranı:97,16 

   RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 

  Büt.Ödeneğ.Top Bütçe Gideri İmha Devir 

01 Personel Gideri 159.891,82 159.885,59 6,23 - 

02 Sos.Güv. Prim Öd.meleri 20.417,12 20.393,89 23,23 - 

03 Mal ve Hizmet 17.160,43 15.782,40 1.378,03 - 

TOPLAM 197.469,37 196.061,88 1.407,49 - 

  

Gerçekleşme Oranı: 
99.29 

   İTFAİYE MEMURLUĞU 

  Büt.Ödeneğ.Top Bütçe Gideri İmha Devir 

01 Personel Gideri 56.189,92 56.103,70 86,22 - 

02 Sos.Güv. Prim Öd.meleri 10.198,87 10.159,77 39,10 - 

03 Mal ve Hizmet 120.767,37 115.099,91 5.667,46 - 

05 Cari Transfer 1.249,85 0,00 1.249,85 - 

TOPLAM 188.406,01 181.363,38 7.042,63 - 

  

Gerçekleşme 
Oranı:96,27 

    
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

  Büt.Ödeneğ.Top Bütçe Gideri İmha Devir 

01 Personel Gideri 1.605.912,29 1.605.360,92 551,37 - 

02 Sos.Güv. Prim Öd.meleri 312.100,00 311.162,54 937,46 - 

03 Mal ve Hizmet 5.204.313,20 5.188.785,86 15.527,34 - 

06 Sermaye Giderleri 140.098,80 135.405,00 4.693,80 - 

TOPLAM 7.262.424,29 7.240.714,32 21.709,97 - 

  

Gerçekleşme 
Oranı:99,71 

   VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

  Büt.Ödeneğ.Top Bütçe Gideri İmha Devir 

01 Personel Gideri 84.104,94 84.081,70 23,24 - 

02 Sos.Güv. Prim Öd.meleri 15.252,81 15.197,46 55,35 - 

03 Mal ve Hizmet 41.030,36 39.534,42 1.495,94 - 

05 Cari Transfer 394,09 0,00 394,09 - 

TOPLAM 140.782,20 138.813,58 1.968,62 - 

  

Gerçekleşme 
Oranı:98,61 

   KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

  Büt.Ödeneğ.Top Bütçe Gideri İmha Devir 

01 Personel Gideri 77.554,43 77.485,02 69,41 - 

02 Sos.Güv. Prim Öd.meleri 12.476,32 12.442,38 33,94 - 

03 Mal ve Hizmet 1.590.595,70 1.587.573,99 3.021,71 - 

05 Cari Transfer 47,04 0,00 47,04 - 



TOPLAM 1.680.673,49 1.677.501,39 3.172,10 - 
                                                                              Gerçekleşme Oranı:99,82 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
MUHASEBE (GELİR-GİDER TABLOSU) 

2018 YILI GELİR VE GİDERLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA 
 

GELİR                                                        

 

9.820.098,70 TL   

 

       GİDER 

                                                                                                    10.418.076,51 TL 
ALACAK   

 

3.231.906,36 TL 
 

  BORÇ 

 

                                                                                               1.910.616,91 TL 

 

 Fark: 1.321.289,45 T 

KASA: 298.978,21 TL 

2019 YILINA DEVİR: 1.321.289,45 + 298.978,21 =1.620.267,66 TL 

 

 

Kurum alacakları ile kurum borçlarını kıyasladığımızda; 

3.231.906,36- 1.910.616,91 = 1.321.289,45 TL ile alacaklarımızın borçlarımızın üzerinde çıktığı 

görülmektedir. 

 

2018 Yılı Belediye Gelirleri; 

 01 Vergi Gelirleri Top 1.263.396,97 

03 Teşeb.ve Mül.Glireleri 1.806.395,14 

04 Alınan Bağış ve Yar. 45.000,00 

05 Diğer Gelirler 6.392.679,55 

06 Sermaye Gelirleri 312.627,04 

GENEL TOPLAM 9.820.098,70 
 

Gelir bütçesi olarak öngörülen 8.475.000,00 TL'dir.  

Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı: % 116'dir. 

 

2018 Yılı Giderleri ise: 

01 Personel Gideri 2.366.394,30 

02 
Sos.Güv. Prim 
Öd.meleri 400.495,06 

03 Mal ve Hizmet 7.363.420,52 

04 Faiz Giderleri 2.280,55 

05 Cari Transfer 150.081,08 

07 Sermaye Giderleri 135.405,00 

GENEL TOPLAM 10.418.076,51 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı:% 99 

 

2018 Yılı İçerisinde Kullanılmayıp İmha Olunan Ödenek Miktarı: 56.923,49 TL'dir. 

Gelir ve Giderler yapıldıktan sonra ise Bankada kalan para miktarı yani 2019 yılına devir eden miktar 

ise: 298.978,21.-TL’dir.  

2018 Yılı içinde tahakkuk edilip zamanı içinde ödenemeyen ve 2018 yılına devir olan Borçlar: 

Bütçe Emaneti : 1.910.616.91.-TL  

Toplam :           1.910.616,91.-TL 

             

2018 Yılında tahakkuk edilip tahsilâtı gerçekleştirilemeyen olmak üzere 3.231.906,36  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.2018 yılından 2019 yılına devir eden borçların ödenmesine 

ise başlanılmış olup; ödemeye de devam edilecektir. 

 

KARAR SAYISI- 11: Çoruh Havzası Kalkınma Birliğine üyeliğin görüşülmesi. 

 

Çoruh Havzası Kalkınma Birliğinin, 05.04.2019 tarih ve 141 sayılı Birlik Meclis  

Üye Seçimi konusunun belediye meclisi gündemine alınmasına yönelik talep yazısı müzakere edildi.  

 

Çoruh Havzası Kalkınma Birliğine üyeliğin görüşülmesine geçildi. Kurulan bu birliğin 

merkezinin Erzurum ilinin Oltu ilçesinin olduğu, birliğin kısa adının ÇOKAB olduğu, Birliğin 

faaliyetlerinin, Birliğe üye ilçelerin sınırları ile sınırlı olup, çalışma süresinin sınırsız olduğu, Birliğin 

üyelerinin; Ardanuç, Arhavi, Artvin, Bayburt, Borçka, Hopa, İspir, Kemalpaşa, Murgul, Narman, Oltu, 

Olur, Pazaryolu, Şavşat, Şenkaya, Tortum, Uzundere ve Yusufeli olduğu açıklandı. 

 Birliğin amacının; Çoruh Havzası bölgesinde; adalet esasına göre gelir getiren, dış göçü 

azaltan, bölge ve ülke ortalamaları arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltan faaliyetler yoluyla, 

bölgedeki zengin, kültürel-doğal ve üretime yönelik değerler üzerine inşa edilmiş, sürdürülebilir 

kalkınmanın mümkün olan en kısa sürede sağlanması doğrultusunda, bölgede bulunan yerleşim 

birimlerinin sosyal, kültürel, ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları yapmak, 

yaptırmak ve bu amaçla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak amacı ile kurulan 

Çoruh Havzası Kalkınma Birliğine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (o) bendi uyarınca 

Belediyemizin üyeliğinin devamına, Birlik Meclisinde asıl üye olarak görev yapmak üzere üye mahalli 

idare birimlerinin başkanları bu birliğin doğal üyesi olduklarından ve bu üyeler bu sayıya dâhil 

edilerek, Belediye Meclis Üyesi olarak Ahmet DEMİRCİ ve Burhan SAĞLAM’ın, Halk Temsilcisi 

olarak da Nusret DURUR’un seçilmesine, Derya YİĞİT ve Sinan KAÇMAZ’in ise yedek üye olarak 

121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 3.231.906,36 

121.01.02.09.51 Bina Vergisi 1.091.793,95 

121.01.02.09.52 Arsa Vergisi 944.940,48 

121.01.02.09.53 Arazi Vergisi 11.169,26 

121.01.02.09.54 Çevre Temizlik Vergisi 67.914,03 

121.01.03.09.51 Eğlence Vergisi 73.080,00 

121.01.03.09.53 İlan ve Reklam Vergisi 158.617,93 

121.01.06.09.52 Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 21.102,28 

121.03.01.02.58 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 407.014,19 

121.03.06.01.01 Lojman Kira Gelirleri 17.578,00 

121.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 346.300,06 

121.05.01.08.01 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 439,23    

121.05.03.02.99 Diğer İdari Para Cezaları 86.616,60 

121.05.03.04.02 Vergi Barışı TEFE Tutarı 431,54 

121.05.03.04.09 6552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı 754,87 

121.05.03.04.10 6552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı 730,64 

121.05.03.04.99 Diğer Vergi Cezaları 3.423,30 

TOPLAM :  3.231.906,36 



belirlenmesine,  bu husustaki yasal işlemlerin Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine oy 

çokluğu ile karar verilmiştir. Meclis Üyeleri Sefa Gençer ve Erol Ünal, halk temsilcisi olarak Cevdet 

Ağduman’ın devam etmesini önermişlerdir.  

 

KARAR SAYISI- 12: Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Üyeliğinin görüşülmesi. 

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin, 27.03.2019 tarih ve 41 sayılı DKBB’ye asil ve yedek 

üye belirlenmesinin belediye meclisi gündemine alınmasına yönelik talep yazısı müzakere edildi.  

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 11. Maddesi ve DKBB Birlik Tüzüğünün 10. 

ve 13. Maddeleri gereğince 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek üye seçimi için oylama yapıldı ve yapılan 

oylama sonucunda Birlik Meclisinde asıl üye olarak görev yapmak üzere üye mahalli idare 

birimlerinin başkanları bu birliğin doğal üyesi olduklarından ve bu üyeler bu sayıya dâhil edilerek, 

Belediye Meclis üyesi İsmail Hakkı TEKİN asil üye, Sinan KAÇMAZ’ın ise yedek üye olarak 

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

KARAR SAYISI- 13: Devlet memurlarına verilecek olan Sosyal denge tazminatı sözleşmesi 

konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. 

23.09.2010 tarih ve 27708 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan 12.09.2010 tarihli referandum ile 

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 imkânı 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 

imkânlarını ve çalışma performanslarını artırıcı nitelikteki Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nin 

Yusufeli Belediyesi’nde de uygulanmasına, Yusufeli Belediyesinde 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 ve 

Meclis Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

KARAR SAYISI- 14: Dilek ve Temenniler 

 

Gündem maddeleri dışında görüş bildiren olmadığından Nisan ayı olağan meclis toplantısı 

tamamlandı.   

 

 

 

 

 

 

           Eyüp KAYKAÇ                       Derya YİĞİT            Ahmet DEMİRCİ 

Belediye Başkanvekili ve Meclis Başkanı                  Kâtip Üye                             Kâtip Üye 

 


