
MECLİS KARAR ÖZETLERİ 
KARAR SAYISI- 1:  Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. 

Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. 

  

KARAR SAYISI- 2: 2015 Yılı Ocak ayı meclis karar özetlerinin okunması. 

2015 Yılı Ocak ayı meclis karar özetleri Meclis Başkan Vekili Osman ÜNAL tarafından 

okundu. 

  

KARAR SAYISI- 3: Düzenleme ortaklık payı konusundaki İmar Komisyonu raporunun 

görüşülmesi. 

İmar Komisyonu tarafından Meclis Başkanlığına 02.02.2015 Tarihli imar komisyonu raporu 

sunuldu. 02/02/2015 Pazartesi günü saat 14:00'te Belediye Fen İşleri Odasında toplanan 

İmar komisyonunun, Yusufeli ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Yusufeli Barajı altında 

kalacak olan yerlerin düzenleme ortaklık payının (DOP) belirlenmesi konusundaki raporu 

Meclis Başkanvekili Osman ÜNAL tarafından okundu. 

02.12.2014 Tarih 63 Sayılı Meclis Kararıyla imar komisyonuna havale edilen, imar planı 

sınırları içerisinde kalan yerlerin Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) belirlenmesi 

konusundaki İmar komisyonu raporunda; 

        

Yukarıdaki tabloda yer verildiği gibi, Artvin ili Yusufeli ilçesinin mahalle isimlerine göre DOP 

oranlarının belirlendiği, düzenleme ortaklık paylarının tabloda yer aldığı gibi  imar 

komisyonunca kabul edildiği görülmüştür. 

Yusufeli ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Yusufeli Barajı altında kalacak olan yerlerin 

düzenleme ortaklık payının (DOP) belirlenmesi konusundaki imar komisyonu raporu belediye 

meclis üyeleri tarafından uygun bulunarak, yukarıdaki tabloda olduğu gibi kabul edilmesine 

mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir. 

  

KARAR SAYISI- 4: Parkmatik sözleşmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdür V. Necat Türk'ün 

dilekçesinin görüşülmesi. 

Yusufeli Belediyesi parkmetre uygulaması belediye encümenin 08.01.2014 tarih ve 3 sayılı 

kararıyla 28.03.2014 tarihinden itibaren Öykü Buse Kılıçlıoğlu'na 3 yıllığına kiraya verilmiş, 1. 

Yıl KDV dahil 39.500,00 TL, ikinci ve üçüncü yılların kira bedellerinin belediye meclisinde 

belirleneceği hükme bağlanmıştı. 

1'nci yıl 28.03.2015 tarihinde biteceğinden 2'nci yıla ait parkmetre, otopark ücretlerinin ve 

parkmetre işi kira bedelinin belediye meclisinde görüşülmesine geçildi. 

Kira sözleşmesinin ikinci yılında 28.03.2015 ile 28.03.2016 tarihleri arasında otopark 

ücretinin 24 saat için 4 TL olmasına, Enverpaşa Caddesi üzerindeki otopark giriş çıkış 



bedelinin 1 TL olmasına, daha önceki sözleşmeyle Öykü Buse Kılıçlıoğlu'na kiraya verilen 

İnönü Caddesi altındaki Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait arazi ile Mustafa Aydın'a ait 

olan arazinin terminal alanı olarak kullanılacağından  sözleşmenin 11 maddesine istinaden 

tekrar kiralanmamasına, aynı maddeye göre 60 abonman hakkı tanınmasına, abonman ile 

ilgili ücretlendirmenin belediye meclisimizin belirlemiş olduğu üst sınırı aşmamasına, satış ve 

pazarlama araçlarının ilk 1 saate kadar 2 TL, 1 saatten sonra her saat başı 1 TL artış 

yapılmasına, Öykü Buse Kılıçlıoğlu ile yapılan 3 yıllık sözleşmeye binaen parkmetre işi kira 

bedelinin aylık peşin alınmasına ve aylık kira bedelinin 2.500,00 TL, yıllık toplam 30.000,00 

TL olmasına belediye meclisinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

  

KARAR SAYISI- 5: Kolik Caddesi ve Bağözü Küme Evlerinde (Hamzet) yapılan mescitlere 

isim verilmesi. 

Yusufeli Belediyesi tarafından yaptırılan, Şehit Murat İspirli Caddesi ve Kazım Karabekir 

Mahallesine bağlı Bağözü Küme Evlerindeki (Hamzet) mescitlere isim verilmesi konusunda, 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkin Tokgöz'ün 29.01.2015 tarih ve 46 sayılı dilekçesinin 

görüşülmesine geçildi. 

Kolik Caddesinde yapılan mescide 'Erkinisli Lütfü Hoca Mescidi' adının verilmesine, Kazım 

Karabekir Mahallesine bağlı Bağözü Küme Evlerinde (Hamzet) yaptırılan mescide 

'Hamzaoğulları Mescidi' isminin verilmesine Belediye meclisi tarafından oy birliğiyle karar 

verilmiştir. 

  

KARAR SAYISI- 6: Kolik Caddesi ve Bağözü Küme Evlerinde yapılan mescitlerin tahsisi. 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Yusufeli Belediyesi tarafından yaptırılan, Kolik 

Caddesindeki Erkinisli Lütfü Hoca ve Kazım Karabekir Mahallesine bağlı Bağözü Küme 

Evlerinde yaptırılan Hamzaoğulları mescitlerinin Yusufeli Müftülüğüne tahsisine ilişkin Kültür 

ve Sosyal İşler Müdürü Erkin Tokgöz'ün 29.01.2015 tarih ve 46 sayılı dilekçesinin 

görüşülmesine geçildi. 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, 392 ada ve 17 parsel üzerindeki Kazım Karabekir 

Mahallesine bağlı Bağözü Küme Evlerindeki Hamzaoğulları mescidi ile  378 ada ve 28 

parsel üzerinde bulunan Kolik Caddesindeki Erkinisli Lütfü Hoca Mescidinin Yusufeli 

Müftülüğüne tahsis edilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir. 

  

KARAR SAYISI- 7: Kazım Karabekir Mahallesi Kılıçkaya-İspir karayolu bağlantısının 

görüşülmesi. 

Yusufeli Belediyesi imar planlarının 30L-IVa paftasında 26100-27000 dikey ve 26200-26600 

yatay koordinatları arasında bulunan, konum olarak Atölyeciler Caddesinin son bölümü ile 

((iki nehir birleşimi) Kazım Karabekir Mahallesinin güney yönünde nehir yolunu takip ederek 

mevcut imar planının güneydoğu yönünde plan onama sınırının bitimine kadar Yusufeli-İspir 

tarafına doğru bağlantı yolu yapılmaktadır. 



Çevre ve şehircilik bakanlığının  plan işlem numaralı uygulamasından (PİN): UİP-9261,1 

numarası alarak  bu yolun imar planı üzerine işlenmesi için belediye meclisinde görüşülmesi 

talebinde bulunan Fen İşleri Müdür Vekili İbrahim Özdemir'in 29.01.2015 tarih ve 43 sayılı 

dilekçesi görüşüldü. 

Yusufeli Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan Kazım Karabekir Mahallesi Kılıçkaya-İspir 

karayolu bağlantı yolunun imar planına dahil edilmesi ile ilgili yapılan İmar Plan değişikliğinin 

3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesine göre onanmasına; yasal ilan süresinden sonra 

itiraz olmaması halinde planların   uygulanmasında sakınca olmadığına üyelerin oy birliği ile 

karar verildi. 

  

KARAR SAYISI- 8: Yusufeli'de yapılması planlanan HES'ler için dava açılması ve dava 

giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması. 

Yusufeli Barajı nedeni ile ilçe merkezi ve bağlı 19 köy tamamen veya kısmen sular altında 

kalacaktır. Bu süreç içerisinde ilçe halkının gelir getirici kaynaklarının ve tarım arazilerinin 

büyük oranda yok olacağı açıktır. Yeni ilçe oluşumunda merkez ile beraber köylerdeki doğa, 

kültür ve inanç temelli turizm asalındaki turizm faaliyetleri ilçemiz halkının olmazsa olmaz 

gelir getirici kaynağı olacaktır. 

İlçemiz coğrafyasında Kaçkar Vadisi başta olmak üzere tüm vadilerde yapımına başlanan ve 

yapılması planlanan HES'ler ilçemizin ekolojik yapısını ve doğal güzelliğini olumsuz 

etkileyecek ve turizm sektörünü bitirecektir. Bu olumsuz durumun bertaraf edilmesi amacıyla 

Yusufeli Belediyesinin hukuki zeminde mücadele etmesi gerekmektedir. 

Kaçkar Vadisinde yapılacak Hidroelektrik Santraller, ilçe merkezindeki yaşamı ve ticareti 

olumsuz yönde etkileyeceğinden bu konuda araştırma yapılarak adı geçen vadilerde HES 

yapılmasını önlemek için Yusufeli Belediyesi tarafından dava açılması ve açılacak davaların 

giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması konusu meclis toplantısına katılan üyelerin oy 

çokluğuyla kabul edilmiş, meclis üyelerinden Kibar Boyacı ve Mustafa Aksu, HES'lere karşı 

olduklarını belirterek belediye sınırları dışında kalan durumlarda HES'ler için tutulacak 

avukat ve benzeri harcamalar için meclisin karar alma yetkisinin olmadığını, ileride 

doğabilecek yasal olmayan sorumluluktan sorumlu olmadıklarını bildirerek red oyu 

kullanmışlardır.  

  

KARAR SAYISI- 9: Artvin Tanıtım Günlerine katılımın görüşülmesi. 

2015 Yılı Mart ve Nisan aylarında, Ankara-İstanbul ve Bursa'da Çeşitli organizasyon firmaları 

tarafından Artvin Tanıtım Günlerinin yapılması planlanmaktadır. belediyelerin asli görevleri 

arasında sayılan sosyal ve kültürel belediyecilik gereği, Yusufeli'nin tanıtımına katkı vermek, 

ilçe dışındaki Yusufelilileri ve Yusufeli dostlarını, memleketlerinin değerleriyle buluşturmak 

adına, belediye meclis üyelerinin de katılımıyla Yusufeli Belediyesi olarak stant açılmasına 

ve yapılacak harcamaların belediye bütçesinden karşılanmasına meclis üyelerinin oy birliği 

ile karar verilmiştir. 

  



KARAR SAYISI- 10: Kolik Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait dairelerin tahsisinin 

görüşülmesi. 

04.12.2012 Tarih ve 83 sayılı meclis kararı saklı kalmak kaydıyla, İlçe Merkezi Kolik Caddesi 

no:32 adresinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olan 7 adet bağımsız bölümün, 

önceliğin belediye personeline verilmek kaydı  ile kiralık konut olarak değerlendirilmek üzere 

tahsisine ve kiralama  konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oy 

birliğiyle karar verilmiştir. 

  

  

  

  

Osman ÜNAL Miktat DEMİRKIRAN Cengiz FURAT 

Meclis Başkan V. Katip Üye Katip Üye 
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