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

KARAR SAYISI- 2: 2014 Yılı Aralık ayı meclis karar özetlerinin okunması.
2014 Yılı Aralık ayı Meclis karar özetleri Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp AYTEKİN
tarafından okundu.

KARAR SAYISI- 3: Düzenleme ortaklık payı konusundaki İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesi.
İmar Komisyonu tarafından Meclis Başkanlığına 06.01.2015 Tarih ve 4 sayılı dilekçe
sunuldu.
Dilekçede, İmar komisyonunun 31/12/2014 Çarşamba günü saat 13:00'te Belediye Fen İşleri
Odasında toplandığı, Fakat imar komisyonunun, belirtilen tarihte raporunu
tamamlayamadığı görüldü. Bu nedenle Yusufeli ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Yusufeli
Barajı altında kalacak olan yerlerin düzenleme ortaklık payının (DOP) belirlenmesi
konusundaki İmar Komisyonu raporunun bir sonraki mecliste görüşülmesine meclisin
üyelerinin oy birliğiyle karar verildi.

KARAR SAYISI- 4: İlçe Merkezindeki parkmetre, park yasağı uygulanan ve park yeri olarak
kullanılan alanların adlarının yeniden tanımlanmasının görüşülmesi.
Yusufeli Belediye Meclisi, 03.06.2014 tarih ve 39 sayılı meclis kararıyla, ilçe merkezindeki
park yasağı ve parkmetre alanlarını yeniden belirlemiş olup, Meclis kararı, ilçe trafik
komisyonunda görüşülmesi talebiyle komisyona gönderilmiş ve ilçe trafik komisyonunda
alınan kararlar da il trafik komisyonuna iletilmiştir.Yusufeli ilçe Emniyet Amirliğinin,
10.12.2014 tarih ve 425 sayılı yazısında görüldüğü gibi, İl trafik komisyonu, 5. Madde olarak
gündeme aldığı Yusufeli Belediyesinin 39 sayılı meclis kararındaki bazı tanımlamalarının
yanlış olduğunu bildirerek sokak isim ve numaraları ile belirleme yapılmasının uygun olacağı
kararıyla Yusufeli Belediye Başkanlığının talebini reddetmiştir.
Bu nedenle; İlçe Merkezindeki parkmetre, park yasağı uygulanan ve park yeri olarak
kullanılan alanların adlarının yeniden tanımlanmasının yapılması uygun görülmüştür.

Ø İnönü Caddesinin Ali Arslan Sokağı kavşağından Halitpaşa Caddesine kadar (İnönü
Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve Mustafa Kemal Paşa Caddesinin kesiştiği nokta) yolun sağ
tarafında parkmetre uygulanmasına,

Ø Belediye Sokağı başlangıcından Gül Sokak istikametine doğru yolun sağ tarafının ticari
taksi araçlarına ayrılmasına, yolun sol tarafının başlangıcına 1 adet ticari taksi için yer
ayrılmasına ve ticari taksiden sonra yolun soluna kadar parkmetre uygulanmasına,
Ø İki giriş noktası olan, Fevzi Çakmak Caddesinin Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile kesiştiği
girişinin (Merkez Cami tarafında) yolun sağ tarafına Cami bitimine kadar parkmetre
uygulanmasına ve yolun sol tarafında park yasağına, Fevzi Çakmak Caddesinin Enverpaşa
Caddesi ile kesiştiği diğer girişinin de yine yolun sağına Cami başlangıcına kadar parkmetre
uygulanmasına ve merkez cami noktasına kadar yolun sol tarafında park yasağına,
Ø Halitpaşa Caddesinden (İnönü Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve Mustafa Kemal Paşa
Caddesinin kesiştiği nokta) Enverpaşa Caddesi ile kesişen yolcu indirme bindirme yerine
kadar (Halit Paşa İlkokulu yanı) 1’ er aylık dönüşümlü, parkmetre uygulanmasına.
Ø Halitpaşa Caddesinin, Enverpaşa Caddesi ile kesiştiği noktadan Sarigöl Caddesi
istikametine doğru yolun sağ tarafı Sarigöl –Öğdem deresi minibüslerine (2 adet) belirli saat
aralıkları ile yolcu indirme bindime yeri olarak kullanılmasına ve Halitpaşa Caddesinin
Enverpaşa Caddesi ile kesiştiği noktadan Sarigöl Caddesi istikametinde 75 metreye kadar
yolun sağ tarafında parkmetre uygulanmasına ve 75 metreden sonra Sarıgöl Caddesine
kadar yolun sağ tarafında park yasağına, Halitpaşa Caddesinin Enverpaşa Caddesi ile
kesiştiği noktadan Sarigöl Caddesine kadar yolun sol tarafında park yasağına,
Ø Enverpaşa Caddesinin Halitpaşa Caddesi ile birleştiği noktadan (Halit Paşa İlköğretim
Kurumu kavşağı) Çoruh Caddesine kadar yolun sol tarafında park yasağı uygulanmasına,
aynı yönde yolun sağ tarafına parkmetre uygulanmasına,
Ø Enver Paşa Caddesinin asma köprünün bulunduğu sol tarafında, asma köprüye kadar 1’
er aylık dönüşümlü, parkmetre uygulanmasına,
Ø Çoruh Caddesi altında, Hükümet konağı arkasındaki boş alanın 12 resmi araç için park
yeri olarak ayrılmasına, toplum sağlığı merkezi önüne 1 ambulans için park yeri ayrılmasına,
Çoruh Caddesinin başlangıç noktasından cadde boyunca 65 metreye kadar park yasağı
uygulamasına,
Ø Mustafa Kemal Paşa Caddesi, İnönü Caddesi ve Halitpaşa Caddesinin kesiştiği yerden
(Dörtyol kavşağı) Ersis Caddesine doğru köprünün bitimine kadar çift taraflı park yasağına,
Köprü bitiminden yolun sağ tarafına 3 araçlık Sancak Deresi minibüslerinin belirli saat
aralıkları ile indirme bindirme yeri olarak kullanılmasına,sol tarafının park yasağına,Çarkı
Dere Sokağın başlangıcından Ersis Caddesi çıkışına ve Arıklı Küme Evleri yol ayrımına
kadar çift yönlü park yasağına,
Ø Mustafa Kemal Paşa Caddesinin, İnönü Caddesi ve Halitpaşa Caddesi ile kesiştiği
noktadan (Dört yol kavşağı) Yusufeli Kaymakamlığı girişine kadar yolun sağ tarafında park
yasağı uygulanmasına, Mustafa Kemal Caddesinin sonuna kadar (Çoruh Caddesi
istikametine) doğru yolun sol tarafına parkmetre uygulanmasına,
Ø İnönü Caddesinin Ali Arslan Sokağı kavşağından başlayarak İnönü Caddesinin sonuna,
yani Mehmetçik Sokağın başlangıcına kadar bölünmüş yolun her iki tarafında parkmetre
uygulanmasına,

Ø Ali Arslan Caddesinden Gül Sokağa doğru yolun her iki tarafında park yasağı
uygulamasına,
Ø Terminal bölgesinde belediye başkanlığınca belirlenen yerlere, yazıhanelere ait servis
araçlarının park yeri olarak kullanılmasına ve Artvin-Erzurum yolu üzerindeki köy servisleri
için 2 adet araç ve 1 adet dolmuşun Terminal Bölgesinin sol tarafının başlangıç noktasında
belirli saat aralıkları ile yolcu indirme bindime yeri olarak kullanılmasına, terminal Bölgesinde
diğer alanlarda park yasağı uygulanmasına,
Ø Terminal bölgesinden Sanayi Caddesi istikametinde açık otoparka kadar her iki yönde
park yasağı uygulanmasına, bu noktadan sonra ise park için ayrılan bölümlerin olduğu yolun
karşısındaki alanlara yani yolun sol tarafına park yasağı uygulanmasına,
Ø Şehit Muammer Tamas Sokağının her iki tarafında park yasağına, Şehit Müslim Tunçi
Sokağının her iki tarafında park yasağı uygulanmasına,
Ø Şerafettin Uslu Sokak ve Ömer Erbaş Sokağındaİnönü Caddesine göre yolun sol tarafına
tek taraflı park yasağı uygulamasına,
Ø Gül Sokağın, Belediye Sokağı ile kesiştiği yerden Gül Sokak boyunca yolun sağ tarafına
park yasağına,
Ø Mehmetçik Sokaktan Halk Eğitim Sokağına kadar yolun sağ tarafına park yasağı
uygulanmasına, İnönü Caddesi bitiminden Hastane Caddesi yolu boyunca Halk Eğitim
Sokağına kadar her iki yönde park yasağı uygulamasına,
Ø Çoruh Caddesi boyunca (Hastane Caddesi yönünde ) yolun sağ tarafında park yasağı
uygulamasına,
Ø Parkmatik uygulaması yapılan yerlerde minibüs ve kamyon park etmenin yasak olmasına,
Ø Atölyeciler sitesinin yanındaki 1200 metre karelik alanın minibüs araçlarının parkı olarak
kullanılmasına Yusufeli Belediyesi itfaiye binası yanındaki boş alanın (İlçe ikinci çıkış yolu
kamyon parkı olarak kullanılmasına, bütün kavşak girişlerinde park yasağı uygulamasına,
Ekli krokide yer alan cadde ve sokak adları doğrultusunda, yukarıda maddeler halinde
yazıldığı gibi, park yasağı ve parkmetre alanlarının belirlenmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

KARAR SAYISI- 5: Açıktan atama ile memur alımının görüşülmesi.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92.Maddesine göre, "657 sayılı Kanuna tabi
olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve
gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere
atanabilirler." Denilmektedir.
İçişleri Bakanlığının 23.02.2007 tarih ve 2007/25 sayılı genelgesinde Belediye ve bağlı
kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin boş kadrolarına yapılacak atamaların Yönetmelik
hükümlerine göre izin alınmaksızın yapılacağı, ancak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun
49'uncu Maddesinin Sekizinci Fıkrasında belirtilen oranları aşmış olan belediye ve bağlı
kuruluşları, açıktan ve naklen atamalar ile sözleşmeli ve geçici işçi pozisyonlarında yapılacak

işe almalarda aynı Kanun'un Geçici 1. maddesine göre İçişleri Bakanlığından ilave personel
istihdamı izni alacağı belirtilmiştir. Yusufeli Belediyesinin 2014 yılı personel giderlerinin bütçe
gelirlerine oranı yüzde 36,35'tir. Belediye zabıta memuru kadrosunda 10 adet kadro boş
olup, 1 kadro doludur. Yusufeli Belediye Meclisinin 02.10.2006 tarih ve 33 nolu kararı ile
kadro ihdası yapılan Genel İdare Hizmetleri 10 dereceli kadroya 2 adet zabıta memuru
alınmasına meclis üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir.

KARAR SAYISI- 6: Sokak Adlarının Belirlenmesinin Görüşülmesi.
Yusufeli ilçe merkezinde tanımlamaları yapılmayan sokak adlarının belirlenmesine geçildi.
İnönü Caddesi ile Gül Sokağı birleştiren Şehit Soner Ateşsaçan Parkı karşısındaki sokağa
'Belediye Sokağı' adının verilmesine, İnönü Caddesi bölünmüş yol başlangıç noktasında
İnönü Caddesi ile yine Gül Sokağı birleştiren sokağa 'Ali Arslan Sokağı' adının verilmesine,
Sanayi Caddesi ile İnönü Caddesini birleştiren ve Şehit Müslim Tunçi Sokağın bir üst
tarafında bulunan sokağa, 'Cemil Güngör Sokağı' ismin verilmesine, Cemil Güngör
Sokağının karşısında bulunan ve PTT binasına çıkan sokağa 'Şerafettin Uslu Sokağı' isminin
verilmesine, İnönü Caddesinin bölünmüş yolunun sonlandığı, İnönü Caddesinin başladığı
ilçe giriş noktasının sağ tarafındaki sokağa, ' Ömer Erbaş Sokağı' adının verilmesine,
Mehmetçik Sokak ile Hastane Caddesi arasında bulunan Halk Eğitim Müdürlüğü binasının
yer aldığı sokağa 'Halk Eğitim Sokağı' adının verilmesine, mevcudun oy birliğiyle karar
verilmiştir.
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