YUSUFELİ BELEDİYESİNİN 06.06.2017
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: 2017 Yılı Mayıs ayı meclis karar özetlerinin okunması
2017 Yılı Mayıs ayı Meclis karar özetleri Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp AYTEKİN
tarafından okundu.
KARAR SAYISI-3: Yusufeli Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi ile Yüzme Havuzu ve Tenis Kortu
Tesislerinin ücret tarifesinin görüşülmesi.
Belediyemiz bünyesinde bulunan Yusufeli Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezinin; yıllık, aylık
ve günlük spor ücretlerinin aşağıdaki yazıldığı gibi olmasına ve fiyat listesinin açık ve görülür şekilde
asılmasına, ayrıca yiyecek ve içecek tarifelerinin ise Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve 61 sayılı
kararında Kadın Sanat ve Kültür Evi yiyecek içecek fiyat tarifeleri ile aynı olmasına mevcudun oy
birliğiyle karar verildi.
FİTNESS İÇİN FİYAT:
Abone olmak isteyenler için;
-Aylık: 75.00-TL
-Üç Aylık : 200.00-TL.
-Altı Aylık: 400.00-TL.
-Yıllık : 700.00-TL.
Belediye Personeli ve Öğrenci İçin:
-Aylık : 50.00-TL.
-Yıllık:500.00-TL.
Abone olmayıp günübirlik gelmek isteyenler için
Günlük:10.00-TL.
SAUNA İÇİN FİYAT:
-Fitness salonuna abone olanların haftada bir gün ücretsiz olarak sauna hakkı olacaktır.
-İdarece belirlenen saatler dışında saunaya giriş için; 30.00-TL.
-İdarenin belirlediği saatlerde saunaya giriş ücreti: 5.00-TL.
TENİS KORTU İÇİN FİYAT:
-Tenis kortu için herhangi bir fiyat alınmamasına, ancak raket ve top kiralanması durumunda
saatine 5.00-TL.
KARAR SAYISI-4: Yusufeli Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliği çıkarılması ve Mezarlık Bilgi
sisteminin oluşturulması için komisyon oluşturulmasının görüşülmesi.
Yusufeli’nde mevcut bulunan mezarlıkların baraj nedeni ile su altında kalacak olması bu
mezarlıkların yeni yerleşim yerine taşıma zorunluluğu getirmesi nedeni ile ilçe merkezine bağlı
mahallelerde bulunan mezarlıkların kime ait olduğunu tespit etmek için ve bir mezarlık bilgi
sisteminin oluşturulması ve bu işlemler için bir yönetmelik hazırlanması için Belediye Meclis
üyelerinden İbrahim Yaşar AYDEMİR, Yılmaz ÖZDEMİR ve Aydin ŞAHİN ‘in içinde bulunacağı üç
üye ve Başkan yardımcısından oluşan bir komisyon kurulmasına, ayrıca bu komisyonla beraber
çalışabilecek her mahallede bir bilirkişi komisyonu oluşturulması için çalışma yapılmasına ve gerekli
iş ve işlemlerin Belediye bünyesinde oluşturulacak bir birim tarafından yürütülmesine mevcudun oy
birliği ile karar verildi.

KARAR SAYISI-5: Yusufeli’ndeki ören yerleri ile cami, okul ve benzeri alanlarda uygun görülen
yardımların yapılmasının görüşülmesi.
Yusufeli Belediye sınırları dışında bulunan ören yerleri Camii, okul ve benzeri alanlarda
vatandaşlar tarafından belediyemizden yapılması konusunda yardım istenen kamelya, Çeşme, WC gibi
yapılar ve malzeme istekleri karşısında uygun görülen yerlere bu yardımların yapılmasına ve yardımlar
konusunda Belediye Encümeninin yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI-6: Yangın ve benzeri afetlere maruz kalanlara yardım edilmesi için belediye
encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi
Yangın ve benzeri afetlere maruz kalanlardan Belediye sınırları dışında olan kişilere yardım
edilmesi için belediye encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI-7: Yeni yapılmakta olan Mescit ve çeşmelere isim verilmesinin görüşülmesi
İlçe Merkezi Ahalt Mahallesi çıkışında Belediyemiz tarafından yaptırılan Mescide “Kolikli
Rıza Hoca Mescidi” yine aynı bölgede yapılan çeşmeye ise “Şehit Komiser Zeynep SAĞIR” Çeşmesi,
kano parkuru-tenis kortu yanında yapılan çeşmeye "Çavdar Yusuf Pehlivan Çeşmesi" isimlerinin
verilmesine oy birliği ile karar verildi.
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