MECLİS KARAR ÖZETLERİ
KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.
Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
KARAR SAYISI- 2: 2016 Yılı Şubat ayı meclis karar özetlerinin okunması.
2016 Yılı Şubat ayı Meclis karar özetleri Meclis Başkan Vekili Osman ÜNAL tarafından
okundu.
KARAR SAYISI-3: Yusufeli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan imar planı dahilindeki
mahallelerin Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintilerinin belirlenmesi.
Yusufeli Belediye Başkanlığının talebi üzerine Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan
düzenleme ortaklık payı oranları ile ilgili rapor incelenmiştir.
Yusufeli ilçemizin yeni yerleşim yerine taşınması sürecinde kamulaştırmalar
başlayacağından, ilçenin geneli için DOP aralığının belirlenmesinin zorunluluğu göz önünde
bulundurularak; ilçe merkezimizdeki imara uygun alanlar kısıtlı, sarp ve standarda uygun
olmadığından,yasal mevzuatın zorunlu kıldığı asgari düzeyde DOP düşünülmesi gerektiği ve
ilçe genelinde tek bir DOP oranının belirlenmesi uygun olmadığından, en son yapılan imar
düzenlemelerine göre DOP oranının % 10 ile %25 aralığında olmasının uygun olduğu,
belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.
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 yıl KDV dahil 30.000,00 TL ve üçüncü yılların kira
bedellerinin belediye meclisinde belirleneceği hükme bağlanmıştır.
2'nci yıl 28.03.2016 tarihinde biteceğinden 3'üncü yıla ait parkmetre, otopark ücretlerinin ve
parkmetre işi kira bedelinin belediye meclisinde görüşülmesine geçildi.
Kira sözleşmesinin üçüncü yılı için, otopark ücretleri ve parkmetre işi kira bedelinin
03.02.2015 tarih ve 10 numaralı meclis kararında belirtildiği gibi kalmasına, buna göre;
28.03.2016 ile 28.03.2017 tarihleri arasında otopark ücretinin 24 saat için 4 TL olmasına,
Enverpaşa Caddesi üzerindeki otopark giriş çıkış bedelinin 1 TL olmasına, aynı maddeye
göre 60 abonman hakkı tanınmasına, abonman ile ilgili ücretlendirmenin belediye
meclisimizin belirlemiş olduğu üst sınırı aşmamasına, satış ve pazarlama araçlarının
parkmetre ücretinin ilk 15 dakika ücretsiz olmak üzere 1. Saati 2 TL olmasına, 4'üncü saate
kadar her saat başı 1 TL artış yapılmasına, 4'üncü Saatten sonra her saat başı (4'üncü saat
ile birlikte) 2 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 karar verilmiştir.
KARAR SAYISI- 5: Sözleşmeli personelin çalıştırılmasının (Avukat) görüşülmesi.
Yusufeli Belediyesinde sözleşmeli avukat olarak çalışmak isteyen Avukat Ali Yiğit’in
26.02.2016 tarih ve 99 sayılı dilekçesi müzakere edildi.

Gündemin 14. maddesi olan sözleşmeli avukat çalıştırılmasının görüşülmesine geçildi.
Belediyemizin Avukat kadrosu olmadığından sözleşmeli Avukat çalıştırılması gerekmektedir.
Çünkü açılan davalara Belediye Başkanının, idari görevleri yanında adli görevleri de
yürütmesi oldukça zor olduğu gibi idari görevlerini de aksatacağı için davalara katılma imkânı
yoktur. Bu sebepten dolayı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. paragrafı,
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Geçici Madde 1, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğünün 21/12/2006 tarih ve 15003 sayılı yazısı ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğünün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı Genelgelerinde belirtilen hususlara
uygun olarak, kısmı zamanlı sözleşmeli avukatın 2016 Aralık sonuna kadar çalıştırılmasına,
bu personele 2016 yılında resmi gazetede yayınlanacak olan aylık brüt ücret ödenmesine
oybirliğiyle karar verildi.
KARAR SAYISI-6: Yeni açılan park alanlarına isim verilmesinin görüşülmesi.
İlçe merkezi Enverpaşa Caddesi üzerindeki asma köprü ile Çakaloğlu Deresinden Arıklı
Mevkine bağlantı yolu olarak kullanılan asma köprü arasındaki Barhal Çayı kıyısında
yapılmakta olan iki parktan Çakaloğlu tarafında bulunan parka “Şehit Salih Hüseyin PARÇA”
diğerine ise “Gazi Bayram YILDIRIM” isimlerinin verilmesine meclis üyelerinin oy birliği ile
karar verilmiştir.
KARAR SAYISI- 7: İlimizin ve ilçemizin tanıtımı amacıyla düzenlenecek olan tanıtım
günlerine katılımın görüşülmesi
2016 Yılı içerisinde yurt içi ve yurt dışında, 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- 8: Yusufeli Belediyesi Sosyal Kültürel İktisadi Hizmetler İşletmesinin
kurulmasının görüşülmesi.
Yusufeli Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve 49 nolu kararı ile 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 71.Maddesi gereği Yusufeli Belediyesi Sosyal Kültürel Hizmetler İşletmesi
(YUBESKHİ) adında Bütçe İçi İşletme kurulmuş ve 30.07.2013 tarih ve 21988 sayılı bakanlık
onayı ile faaliyete başlamıştır.
Adı geçen işletmenin çalışma alanlarının genişletilerek, kültür evi,hamam ve çamaşırhane,
yaşlı ve kimsesiz konukevinin yanı sıra parkmatik,otopark, yediemin otoparkı, terminal, HES
işletmesi, tarım alanları oluşturma ve işletme, kiralama, fidanlık kurma, pazar yeri işletme, su
dolum ve ambalajlama, petrol istasyonu, sanat evi, müze, tenis kortu, yüzme havuzu, fitness
salonu gibi spor tesisleri, sauna, otel, pansiyon, düğün ve nişan salonu, kafeterya, çay
bahçesi, lokanta, fırın, yöresel ürünler- hediyelik eşya satış yerleri ve benzeri iktisadi çalışma
alanlarında hizmet verecek şekilde, Yusufeli Belediyesi Sosyal Kültürel İktisadi Hizmetler
İşletmesi adı altında (YUBESKİHİ) bütçe içi işletme kurulmasına ve işletmenin Bakanlığın
onayından sonra işletilmesine meclis üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR SAYISI-9: Muhtar evinin Yusufeli Muhtarlar Derneğine tahsisinin görüşülmesi.

Merkez Mahalle İnönü Caddesi Belediye Hizmet binası karşısında, Ziraat Bankası arsası
üzerinde, Yusufeli Belediyesi tarafından yaptırılan binanın Yusufeli Muhtarlar Derneğinin
kullanımına tahsis edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR SAYISI- 10: HES kurulumunun görüşülmesi.
Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerine gelecek olan su isale hattı üzerinde, ilgili mevzuat gereği
HES kurulmasına, konu ile alakalı iş ve işlemlerin, harcamaların (proje ve proje ihalesi
yapma) Yusufeli Belediyesinin ilgili birimleri tarafından yürütülmesine mevcudun oy birliği ile
karar verilmiştir.
KARAR SAYISI-11: Derekapı boğa güreş alanının eksiklerinin giderilmesi ve kamulaştırma
öncesi belediyenin mülklerinin ve hizmetlerinin tespitinin yaptırılması.
Derekapı boğa güreş alanında tribün ve tuvaletler ile birlikte diğer eksikliklerin giderilerek
alanda düzenleme yapılmasına, Yusufeli Belediyesi tarafından festival alanlarında, sosyal
alanlarda (fırın,çocuk parkı,kamelya v.b) ve diğer alanlarda yapılan veya yaptırılan veya
kiralanıp üzerinde inşa edilen yapıların mahkeme kararı ile tespitinin yaptırılmasına oy birliği
ile karar verilmiştir.
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