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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI
Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısı 17.05.2021
Pazartesi günü saat
13.00’da Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Vasfi KURDOĞLU
Başkanlığında üyelerden, Mustafa Kemal TATAR, Birkan UYANIK , Fatma Tuğçe
TURNA GÜNEY Pelin TURNA GÜVEN,Emine KURUOĞLU,Ahmet HATİNOĞLU,
Turgay ATASELİM, Cafer GERDAN , Ender KOCAMAN, Recai ÖZDEMİR ve Murat
KOPARMAL katılımlarıyla toplandı. Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu açıyorum
dedi. Pandemi sürecinde devletimizin almış olduğu tam kapanma nedeniyle 05.05.2021
tarihinde yapacağımız meclis toplantısı bakanlık genelgesi ile bugüne ertelenmiştir. İnşallah
daha sağlıklı bayramlar geçireceğimiz günlere kavuşuruz diye ümit ediyorum. Gündeme
geçmeden bir önceki meclis kararı tutanaklarını okutuyorum dedi ve okundu. Okunan bu
karar ve tutanaklara itirazı olan varmıdır dedi, üyelerden itiraz eden olmadı. Başkan
arkadaşlar gündemimiz 4 maddeden ibaret olup, gündem dışı 2 önergem vardır. İlk önergem,
son günlerde İsrail Devletinin Filistin halkına yaşattığı insanlık dışı zülüm ve saldırıların
belediye meclisimiz adına kınanması için millet ittifakı meclis üyeleri olarak hazırladığımız
kınama bildirisinin görüşülmesidir. Konunun gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif
oybirliği ile kabul edildi.2.nci önergem, 15 Haziran itibari ile emekli olacak 3 adet işçi
personelin ihbar ve kıdem tazminatlarının İller Bankası A. Ş kredisi ile karşılanması olup,
konunun meclis gündemine alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 1.nci maddesi 2020 mali yılına ait belediye kesin
hesabının görüşülmesidir. 29.04.2021 tarih ve 15 sayılı encümen kararı sonrası gündemimize
gelen kesin hesap cetvellerinin ana başlıkları ile ilgili kısaca bilgi vereceğim. Zaten Nisan ayı
meclis toplantısında denetim komisyonu raporu görüşülürken kapsamlı bir şekilde
bilgilendirme yapılmıştı.Kesin hesap cetvellerini incelediğimizde
bütçe gelirimizin
18.979.131,84 TL, bütçe giderimizin 17.006.296,80 TL olarak gerçekleştiği, mülkiyet
üzerinden alınan vergilerin 2.970.963,78 TL, mal ve hizmet satış gelirlerinin 2.000.372,33
TL, dahilde alınan mal ve hizmet vergilerinin
649.758,28 TL , harç gelirlerinin
1.278.753,52 TL , teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 2.370.986,88 TL , kira gelirlerinin
299.645,81 TL , merkezi bütçeden aktarılan gelirlerin ise, 13.189.780,64 TL olarak
gerçekleştiği görülmektedir. Başkan arkadaşlar kesin hesap cetvelleri ile ilgili söz almak
isteyenler varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar 2020 mali yılı
belediye kesin hesap cetvellerinin aynen onanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif
oybirliği ile kabul edildi.
Karar No
Karar No

: 17.05.2021
: 42

2020 mali yılı belediye kesin hesap cetvellerinin aynen onanmasına oybirliği ile karar
verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Emine KURUOĞLU
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Başkan arkadaşlar gündemin 2.nci maddesi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından
bedelsiz hibe edilen aracın kabulünün görüşülmesidir. Daha öncede aynı belediye 1 adet
midibüs araç hibe etmiş ve halkımızın hizmetine sunmuştuk. Bu aracı da belediye
hizmetlerinde kullanmak üzere envanterimize katmak istiyoruz. Araç 2008 model Renault
Megan binek taşıtıdır. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden söz alan
olmadı. Başkan arkadaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.04.2021 tarih ve
97509404.301.05.322 sayılı meclis kararı ile belediyemize bedelsiz olarak hibe edilen 35BKC-30 plaka numaralı 2008 model Renault Megan binek taşıt aracının “ kamuya tahsisli “
belediye hizmet aracı olarak kullanılmak amacıyla aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum
dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar No
Karar No

: 17.05.2021
: 43

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.04.2021 tarih ve 97509404.301.05.322 sayılı
meclis kararı ile belediyemize bedelsiz olarak hibe edilen 35-BKC-30 plaka numaralı 2008
model Renault Megan binek taşıt aracının “ kamuya tahsisli “ belediye hizmet aracı olarak
kullanılmak amacıyla aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Emine KURUOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemimizin 3.ncü maddesi Arhavi Su Ürünleri Kooperatifinin
dilekçesinin görüşülmesidir. Dilekçeyi okutuyorum ve okundu. Kısaca dilekçede, ilçemiz batı
bölgesi deniz açıklarında halen bir şirket adına kafes balıkçılığın faaliyetinin olduğu ve
yine fener mevkii açıklarında da yine başka bir şirket adına K-11 işaretli sahada 1500 ton /
yıl kapasiteli ağ kafes tesisi projesi gerçekleştirilmek istendiği , ancak bu durumun amatör
kıyı balıkçılığını tamamen ortadan kaldıracağını, yaklaşık 250 küçük kıyı balıkçısının avlak
sahasının işgal edileceğini ve geçimini bununla sağlayan küçük balıkçı esnafının mağdur
edileceğini belirtmektedirler. Belediye olarak kendilerine sahip çıkılmasını ve bu projelerin
iptal edilmesi yönünde yardım talep etmektedirler. Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz
almak isteyenler varmıdır dedi, Söz alan Cafer GERDAN, bu projenin yapılmasına kesinlikle
karşı olduğunu, projenin kıyı balıkçılığını tamamen bitireceğini söyledi. Söz alan Ender
KOCAMAN, belediye olarak herhangi bir yetkimiz varmıdır diyerek, burada istihdam edilen
hemşerilerimiz mevcutmudur diye sordu. Söz alan Mustafa Kemal TATAR, konu ile ilgili
yaptığım araştırmalarda, bu tip projelerin ihracat kaynaklı olduğu için devlet tarafından
teşvik edilerek desteklendiğini , Tarım Bakanlığında çalışan bir arkadaşımdan aldığım
bilgiye göre bu nedenle projenin kesinlikle gerçekleşeceğini söyledi.Söz alan Cafer
GERDAN burada istihdam edilen Arhavi’li üç kişi olduğunu, bunların dışında da bu projeyi
kimsenin desteklemediğini söyledi. Başkan arkadaşlar elbette ki belediye olarak bu tip
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projelerle ilgili herhangi bir yaptırım uygulayamayacağımızı, ancak projenin engellenmesi
yönünde Arhavi Su Ürünleri Kooperatifine belediye olarak her türlü desteği vereceğimizi
söyledi. Başkan arkadaşlar ilçemiz açıklarında halen yürütülen kafes balıkçılığı ile A.
Hacılar mahallesi açıklarında yapılması düşünülen kafes balıkçılığı projesinin bu sahil
bandında yaklaşık 250 küçük kıyı balıkçınının avlak sahalarını bertaraf edeceği ve ileride
bu kafes balıkçılığının etrafa yayacağı koku nedeniyle vatandaşlarımızın denize dahi
giremeyecekleri nedeniyle, bu projelerin hayata geçmemesi için Arhavi Belediyesi olarak
Arhavi Su Ürünleri Kooperatifine her türlü desteğin verilmesini oylarınıza sunuyorum dedi,
teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar No
Karar No

: 17.05.2021
: 44

İlçemiz açıklarında halen ürütülen kafes balıkçılığı ile A. Hacılar mahallesi açıklarında
yapılması düşünülen kafes balıkçılığı projesinin bu sahil bandında yaklaşık 250 küçük kıyı
balıkçınının avlak sahalarını bertaraf edeceği ve ileride bu kafes balıkçılığının etrafa
yayacağı koku nedeniyle vatandaşlarımızın denize dahi giremeyecekleri nedeniyle, bu
projelerin hayata geçmemesi için Arhavi Belediyesi olarak Arhavi Su Ürünleri Kooperatifine
her türlü desteğin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Emine KURUOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemin 4.ncü maddesi imar komisyonuna havale edilen
konuşların görüşülmesidir. İmar ve Şehircilik Müdürümüzün Covid-19 hastalığına
yakalanması nedeniyle bu konudaki çalışmalar tamamlanamadığından 02 Haziranda
yapılacak olan toplantıya ertelenmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 5.ci maddesi yıllardır yaşanan ve son günlerde
artarak devam eden İsrail Devletinin Filistin halkına uyguladığı zülümün belediye meclisi
tarafından kınanması konusudur. Millet ittifakı meclis üyeleri olarak bir bildiri hazırlamış
olup, Cumhur ittifakı olarak sizlerde bu metne katılırsanız ortak bir kınama bildirisi olarak
imza altına alalım dedi. Başkan arkadaşlar millet ittifakı meclis üyelerine ait kınama
bildirisini okutuyorum dedi ve okundu. Bu konuda söz almak isteyenler varmıdır dedi,
Cumhur ittifakı meclis üyeleri adına söz alan Turgay ATASELİM, kendilerinin de bu
bildiriyi desteklediğini ve altına imza atacaklarını söyledi. Başkan arkadaşlar uzun yıllardır
yaşanan ve son günlerde artarak devam eden, İsrail Devletinin Filistin halkına uyguladığı
insanlık dışı şiddet, zülüm ve cinayetler ile akan kanın ve gözyaşının son bulması için katil
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İsrail devletinin Arhavi Belediye meclis üyeleri tarafından imzalanan ekli kınama bildirisi
ile kınanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
No
: 17.05.2021
Karar No
: 45

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı,
çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını
kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve
Gazze'ye de yönetilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve
yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en
kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir.
Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu
saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu
gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletlerin (BM) saldırıların durdurulması
için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı
destekliyoruz.
Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına
aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler
önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi,
suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası
toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza
Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve
yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı
net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır.
Arhavi Belediyesi Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına
yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı
özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan
ederiz.
Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Emine KURUOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemin son maddesi 15 Haziran itibari ile emekli olacak 3 adet işçi
personelin ihbar ve kıdem tazminatlarının İller Bankası A.Ş kredisi kullanarak karşılanması
konusudur. Emekliye ayrılacak personellerin toplam tazminat tutarı 496.531,00 TL’dir .
Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan
arkadaşlar 15.06.2021 tarihi itibari ile emekli olacak 3 adet işçi personelin ihbar ve kıdem
tazminat tutarı olan 496.531,00 TL ‘nin İller Bankası A.Ş kredisi kullanılarak karşılanmasını
ve kredi ile ilgili her türlü işlemin başlatılmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği
ile kabul edildi.
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No
: 17.05.2021
Karar No
: 46
15.06.2021 tarihi itibari ile emekli olacak 3 adet işçi personelin ihbar ve kıdem tazminat
tutarı olan 496.531,00 TL ‘nin İller Bankası A.Ş kredisi kullanılarak karşılanmasına ve kredi
ile ilgili her türlü işlemin başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Emine KURUOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir. 02.06.2021
günü saat 13.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 17.05.2021

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Çarşamba

Katip
Emine KURUOĞLU

