YUSUFELİ BELEDİYESİNİN 04.09.2018
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: 2018 Yılı Temmuz ayı meclis karar özetlerinin okunması.
2018 Yılı Temmuz ayı Meclis karar özetleri Meclis Başkanvekili Osman ÜNAL tarafından
okundu.
KARAR SAYISI- 3: Seyir Terası imar planı komisyonunun raporunun görüşülmesi
Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih ve 38 sayılı kararıyla Belediye İmar Komisyonuna havale
edilen Seyir Terası imar planı ile ilgili komisyon raporu incelenmiş olup aşağıda yazıldığı şekliyle
Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
İMAR KOMİSYON RAPORU
(Yusufeli Belediye Başkanlığı)
03.07.2018 Tarih 38 Sayılı Meclis Kararında imar komisyonuna havale edilen taslak imar
planı incelenerek görüşler aşağıda açıklanmıştır.
1. Yusufeli barajı ve HES den dolayı rezervuar alanı içerisinde kalan Yusufeli ilçesi yeni yerleşim
alanlarından farklı alanlarda ilçeyi geniş tutmak, her bölgede canlılığı sürdürebilmek, çeşitli sosyal ve
turizm alanları oluşturabilmek için ilçenin kuzey batı yamaçlarında yaklaşık 1000 mt ile 711 mt kot
farkı alanı arasında bulunan bölgelerde yapılan plan geleceğe yönelik sosyal alanlar oluşturulması
açısında doğru bir düşüncedir. Plan geneline bakıldığında belediye tesis alanları yol, park ve
ağaçlandırılacak alan olarak yapılmış olan plan tamamen ortak alan ve sosyal alanlar oluşturulmak için
yapıldığı görülmektedir. Genel bağlamda plan incelendiğinde yapılan plan uygun olduğu
komisyonumuzca uygun görüş verilerek oy birliği ile kabul edilmiştir.
09.07.2018 Pazartesi günü saat 14:00'te Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğü
odasında toplanarak işbu rapor komisyonumuzca düzenlenerek imza olundu. 09.07.2018
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KARAR SAYISI- 4: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden araç talep edilmesinin görüşülmesi
Yusufeli Belediyesi Yaşlı Konukevi hizmetlerinde kullanmak amacıyla İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğünden 34 EP 1425 Plakalı 2008 model Volkswagen Crafter marka araca ihtiyacımız
bulunmaktadır. Araca ihtiyacı bulunan ve Yusufeli Belediyesi tarafından 2015 yılında açılmış olan
Yusufeli Belediyesi Yaşlı Konukevi, 6. Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nda Sosyal Sorumluluk
Dalında üçüncü olmuş ve ödülü Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştır. Ayrıca Mahalli idareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi

(MİARGEM) tarafından düzenlenen Etkin Belediye Proje Yarışmasında da yaşlı konukevimiz
ikinciliği elde etmiştir.
Yusufeli Belediyesi Yaşlı Konukevi, ilçemizde kimsesiz ve yaşlı vatandaşlarımıza hiçbir ücret
almadan hizmet etmeye devam etmekte ve onlara sıcacık bir yuva ortamı sağlamaktadır.
Bu denli önemli bir işlevi bulunan Yaşlı konukevi hizmetlerimizi daha iyiye taşıyabilmek için Yusufeli
Belediyesinin maddi olanakları ile bu araçların temin edilmesi mümkün olmadığından, İstanbul İl
Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ihtiyaç fazlası aracın belediyemize imkânlar ölçüsünde bedelsiz
olarak devredilmesi için talepte bulunulmasına meclis üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR SAYISI- 5: Dilek ve temenniler
Meclis Üyesi Kibar Boyacı, Erdemler Mahallesinin yollarının tam asfaltlama olmadığını, sel
felaketinden dolayı kapalı olduğunu söyledi. Meclis Başkanvekili Osman Ünal, belli bir yere, dereye
kadar asfalt yapılacağını, dereden yukarı da yeni gelen yolun devam ettiğini belirterek orada da
genişleme yapılacağını, genişleme yapıldıktan sonra asfalt yapılacağını söyledi. Kibar Boyacı, Limak
Şirketinin Yusufelili işçileri çıkardığını ifade ederek vatandaşın Limak Şirketinde çalıştırmak için
kamyon aldığını ve borçlandığını, şimdi çıkışlarının verildiğini belirtti. Limak Şirketinde yabancı
araçların çalıştığını, Yusufelililerin araçlarının çalıştırılmaması ile ilgili firmanın yetkilere yanlış bilgi
verdiğini ve yanılttığını, firmanın bu konularda uyarılması gerektiğini söyledi.
Başka söz alan olmadığından Eylül ayı meclis toplantısı bu isteklerle son buldu.
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