YUSUFELİ BELEDİYESİNİN 02.07.2019
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 Mayıs ayı meclis karar özetlerinin okunması.
2019 Yılı Haziran ayı meclis karar özetleri Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp AYTEKİN
tarafından okundu.
KARAR SAYISI- 3: Hasanağa ve Erdemler Mahallesi gelişim alanı imar çalışmalarının imar
komisyonuna havale edilmesi
Hasanağa ve Erdemler Mahallesi gelişim alanı imar çalışmalarının imar komisyonuna havale
edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI- 4: Seyir Tepesi turizm gelişme alanı imar planı tadilatının görüşülmesi
Seyir Tepesi turizm gelişme alanı imar planı tadilatının imar komisyonuna havale edilmesine
oy çokluğuyla karar verildi. Ahmet Tamyürek red oyu kullandı.
KARAR SAYISI- 5: Seyir Tepesi turizm gelişme alanındaki mevkilerin isimlendirilmesi
Seyir Tepesi turizm gelişim alanındaki mevkilerin ekteki krokide yazıldığı gibi Adamkaya
Sosyal Tesisleri, Şehitler Tepesi ve Seyir Tepesi Millet Bahçesi olarak isimlendirilmesine oy
çokluğuyla karar verilmiştir. Meclis üyeleri Erol ve Ahmet Tamyürek red oyu kullanmışlardır.
KARAR SAYISI- 6: Gençlik meclisi çalışma grubu yönetmeliği için komisyon kurulması.
5393 Sayılı Kanun’un Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.Maddesinin m) Bendine göre;
“Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” Meclisin görevleri arasındadır.
Ayrıca 5393 sayılı Kanun’un 15.Maddesinin “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlığı altındaki b)
Bendinde de “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.” İfadeleri ile yönetmelik
çıkarmak meclisin yetkisindedir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15 ve 18.Maddeleri ile “Belediye hizmetlerine gönüllü
katılım” başlığı altında; 76 ve 77. Maddelerine istinaden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
koordinesinde Gençlik Meclisi Yönetmeliğini hazırlamak amacıyla meclis üyeleri İsmail Hakkı Tekin,
Burhan Sağlam ve Sefa Gençer’den oluşan komisyon kurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
KARAR SAYISI- 7: Kadın meclisi çalışma grubu yönergesinin düzenlenerek kadın meclisi çalışma
grubu yönetmeliğinin çıkarılması için komisyon kurulması
5393 Sayılı Kanun’un Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.Maddesinin m) Bendine göre;
“Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” Meclisin görevleri arasındadır.
Ayrıca 5393 sayılı Kanun’un 15.Maddesinin “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlığı altındaki b)
Bendinde de “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.” İfadeleri ile yönetmelik
çıkarmak meclisin yetkisindedir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15 ve 18.Maddeleri ile “Belediye hizmetlerine gönüllü
katılım” başlığı altında; 76 ve 77. Maddelerine istinaden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından
çıkarılan Kadın Meclisi Çalışma Yönergesinin düzenlenerek, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
koordinesinde Kadın Meclisi Yönetmeliğini hazırlamak amacıyla meclis üyeleri Hikmet Keleş, Derya
Yiğit ve Ahmet Tamyürek’ten oluşan komisyon kurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

KARAR SAYISI- 8: Sivil toplum kuruluşları ve şehir meclisi çalışma grubu yönetmeliği için
komisyon kurulması.
5393 Sayılı Kanun’un Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.Maddesinin m) Bendine göre;
“Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” Meclisin görevleri arasındadır.
Ayrıca 5393 sayılı Kanun’un 15.Maddesinin “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlığı altındaki b)
Bendinde de “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.” İfadeleri ile yönetmelik
çıkarmak meclisin yetkisindedir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15 ve 18.Maddeleri ile “Belediye hizmetlerine gönüllü
katılım” başlığı altında; 76 ve 77. Maddelerine istinaden Başkan Yardımcısı Süleyman Toprak’ın
koordinesinde Sivil toplum kuruluşları ve şehir meclisi çalışma grubu Yönetmeliğini hazırlamak
amacıyla meclis üyeleri Sinan Kaçmaz, Ahmet Demirci ve Erol Ünal’dan oluşan komisyon
kurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
KARAR SAYISI- 9: 06.11.2012 Tarih ve 67 sayılı meclis kararının iptal edilmesi.
İlçe Merkezi İnönü Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan ve 06.11.2012
Tarih ve 67 sayılı meclis kararı tutanaklarında müzakere edilerek yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar
satılması yönünde karar alınan 4 adet büfeyle ilgili meclis kararının kaldırılmasına oy birliğiyle karar
verilmiştir.
KARAR SAYISI- 10: Dilek ve Temenniler
Meclis Üyesi Erol Ünal, atık kâğıtlar ve trafik sorunları konusunda çalışma yapılmasını talep
etti.
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