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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI
Belediye Meclisinin Ocak ayı olağan toplantısı 06.01.2021 Çarşamba günü saat
15.00’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, Ender KOCAMAN, Recai ÖZDEMİR ve Murat KOPARMAL
katılımlarıyla toplandı. Üyelerden Cafer GERDAN toplantıya katılmadı. Başkan arkadaşlar
ekseriyet vardır oturumu açıyorum dedi. 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 2021 yılının ilk meclis
toplantısını açıyorum. Yeni yılın tüm insanlığa önce sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini
diliyorum. İnşallah geçen yıl yaşadığımız ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19
salgınının bittiği bir yıl olur diye temenni ediyorum. Başkan arkadaşlar gündeme geçmeden
önce sözlü bir önergesi olduğunu, her ayın ilk Çarşamba günü sat:15.00’da yaptığımız meclis
toplantılarının bundan böyle saat:13.00’da yapılması yönünde
önerisinin olduğunu
söyleyerek meclis gündemine alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar 2.nci önerge AKP grubuna ait olup, eski voleybol spor kulübü antrenörü
ile bir sporcunun alacakları olduğu iddiası ile belediye başkanlığı makam aracına uygulanan
haciz işlemi ile ilgili yaşanan sürecin araştırılması ile ilgili olup, konunun gündeme
alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 1.nci maddesi Denetim Komisyonu üyeliği seçimidir.
Bildiğiniz üzere her yıl Ocak ayı meclis toplantısında bir önceki yılın gelir ve gideri ile
hesap, kayıt işlemlerinin denetimi için meclisten en az 3 en çok 5 üye belirlenmesi
gerekiyor. Mevcut siyasi partilerin temsiliyet oranına göre bu durumda 2 üye CHP grubuna,
2 üye Ak Parti grubuna düşmektedir. Oylama gizli yapılacak olup, CHP kendi içerisinde 2
üye, Ak Parti kendi içerisinde 2 üye seçecektir. CHP grubu olarak Birkan UYANIK ve
Mustafa Kemal TATAR’ı öneriyorum dedi. Başkan arkadaşlar Ak Parti grubunda üye
olmak isteyenler divana isimlerini yazdırsınlar. AK Parti grubu adına Turgay ATASELİM
kendisi ile birlikte Murat KOPARMAL’ın komisyon üyesi olarak görev yapacaklarını
belirttiler. Oy pusulaları dağıtıldı ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda CHP
grubunda Birkan UYANIK ve Mustafa Kemal TATAR ile Ak Parti grubunda Turgay
ATASELİM ve Murat KOPARMAL denetim komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere
seçildiler.
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Karar No
Karar No

: 06.01.2021
: 01

Arhavi Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliklerine meclis üyelerinden Mustafa Kemal
TATAR,Birkan UYANIK,Turgay ATASELİM ve Murat KOPARMAL görev yapmak üzere
seçildiler.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL

Başkan arkadaşlar gündemin 2.nci maddesi 2021 malı yılında kısmı zamanlı çalıştırılması
düşünülen 1 adet avukat ve 1 adet veteriner hekim maaşının tespit edilmesi konusudur.
Başkan arkadaşlar her yıl uyguladığımız gibi 2021 mali yılında da bu kadrolar için devletin
belirlemiş olduğu brüt tavan maaşın aynen uygulanmasını öneriyorum. Konu ile ilgili söz
almak isteyenler varmıdır dedi. Söa alan üyelerden Turgay ATASELİM, bu yıl da ayni
kişilerle mi sözleşme yapılacağını sorarak, dün yaşanan haciz işlemi sonucunda yaşadığımız
sürecide göz önünde bulundurursak, ilçemizde iştigal eden bir avukatla sözleşme yapılması
daha uygun olur diye düşünüyoruz. Başkan arkadaşlar atama yetkisinin kendisine ait
olduğunu, elbette bununda değerlendirileceğini, hatta geçtiğimiz yıl görev yapan veteriner
hekimle ilgili kararı yeniden gözden geçireceklerini söyleyerek, belediyemizin menfaatleri
doğrultusunda doğru kişilerle sözleşme yapılacağını, meclisin sadece maaş belirleme yetkisi
olduğunu söyledi. Başkan arkadaşlar 2021 mali yılında çalıştırılması düşünülen 1 adet
avukat ile 1 adet veteriner hekim maaşı ile ilgili devletin bu kadrolar için belirlemiş olduğu,
aylık brüt ücretin aynen uygulanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul
edildi.
Karar No
Karar No

: 06.01.2021
: 02

2021 mali yılında çalıştırılması düşünülen 1 adet avukat ile 1 adet veteriner hekim maaşı ile
ilgili devletin bu kadrolar için belirlemiş olduğu, aylık brüt ücretin aynen uygulanmasına
oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL
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Başkan arkadaşlar gündemin 3.ncü maddesi Aralık ayında imar komisyonuna sevk edilen
konuların görüşülmesidir. Konu ile ilgili 6 maddelik komisyon raporu hazırlanmış olup,
sırası ile bilgilendirme yapması için sözü imar müdürü Tamer beye

veriyorum dedi ve

komisyon raporu hakkında meclis bilgilendirildi. Başkan arkadaşlar komisyon raporunun
1.nci maddesi Y. Hacılar Mahallesi 440 ada, 7,8,9,10 ve 11 No’lu parsellerde talep edilen
imar plan değişikliği konusudur. Komisyon raporundan da görüleceği üzere

ilgili ada

parsellerde emsalin 2.4 olarak plana işlenmesi ön görülmüş ancak, gerek konu ile ilgili
komisyon raporunda gerekse 06.08.2020 tarih ve 32 sayılı meclis kararında emsal: 1.8 olarak
yazılmıştır. Bu nedenle sehven yazılan bu 1.8 emsal kararının 2.4 olarak yeniden revize
edilmesi gerekiyor. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi,üyelerden söz alan
olmadı. Başkan arkadaşlar Y. Hacılar Mahallesi 440 ada, 7,8,9,10,11 no’lu parsellere
rastlayan imar adalarla ilgili imar komisyon oturumlarında 2.4 olarak imar planına işlenmesi
şeklinde görüş birliğine varılmasına rağmen, bu konu ile ilgili komisyon raporunda ve
06.08.2020 tarih ve 32 no’lu meclis kararında emsal: 2.4 olması gerekirken 1.8 emsal olarak
yazılmıştır. Bu nedenle sehven yapılan 1.8 emsalin 2.4 olarak düzeltilmesine dair imar plan
değişikliğinin 3194 Sayılı İmar kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasını ve bu şekli
ile plan müellifine gönderilmesi ve diğer işlemlerin yapılmasını oylarınıza sunuyorum
dedi,yapılan oylama sonucunda

üyelerden Mustafa Kemal TATAR’ın

çekimser oyuna

karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi.
Karar No
Karar No

: 06.01.2021
: 03

Y. Hacılar Mahallesi 440 ada, 7,8,9,10,11 no’lu parsellere rastlayan imar adalarla
ilgili imar komisyon oturumlarında 2.4 olarak imar planına işlenmesi şeklinde görüş
birliğine varılmasına rağmen, bu konu ile ilgili komisyon raporunda ve 06.08.2020 tarih ve
32 no’lu meclis kararında emsal: 2.4 olması gerekirken 1.8 emsal olarak yazılmıştır. Bu
nedenle sehven yapılan 1.8 emsalin 2.4 olarak düzeltilmesine dair imar plan değişikliğinin
3194 Sayılı İmar kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasına ve bu şekli ile plan
müellifine gönderilmesi ve diğer işlemlerin yapılmasına üyelerden Mustafa Kemal
TATAR’ın çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL
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Başkan arkadaşlar komisyon raporunun 2.nci maddesi Y. Hacılar Mahallesi 440
ada,4,5,7,8,9,10,11,12 ve 13 no’lu parsellerde istenen imar plan değişikliği talebidir. Konu
ile ilgili komisyon raporundan görüleceği gibi ilgili ada parsellerde 18. Madde uygulaması
yapılacağından, bu alanda imar plan değişikliğine ihtiyaç duyulmuş ve ilgili ada parsellerde
18. Madde uygulama sınırının geçirilmesi, yol konması, yolların kaydırılması ve 440 ada, 12
ve 13 no’lu parsellerin ise, blok nizam şeklinde imar plan değişikliği yapılması yönünde
kendisininde katıldığı şekilde komisyon raporu mevcuttur. Konu ile ilgili söz almak isteyenler
varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar Y. Hacılar Mahallesi 440
ada,4,5,7,8,9,10,11,12 ve 13 no’lu parsellerle ilgili 18. madde uygulaması yapılacağından
ilgili ada parsellere rastlayan imar adaları ayrık nizamda, 18. Madde uygulama sınırının
geçirilmesi, yol konması, yolların kaldırılması ve 440 ada, 12 ve 13 no’lu parsellerin ise, blok
nizam şeklinde yapılan imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine
göre aynen onanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar No
Karar No

: 06.01.2021
: 04

Y. Hacılar Mahallesi 440 ada,4,5,7,8,9,10,11,12 ve 13 no’lu parsellerle ilgili 18. madde
uygulaması yapılacağından ilgili ada parsellere rastlayan imar adaları ayrık nizamda, 18.
Madde uygulama sınırının geçirilmesi, yol konması, yolların kaldırılması ve 440 ada, 12 ve
13 no’lu parsellerin ise, blok nizam şeklinde yapılan imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı
İmar Kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL

Başkan arkadaşlar komisyon raporunun 3.ncü maddesi Y. Hacılar Mahallesi 492 ada, 1
ve 2 no’lu parsellerle ilgili turizm tesis amaçlı talep edilen mevzi imar planı konusudur.
Konu ile ilgili kurumlara görüş yazısı yazılmış olup, Artvin Tarım İl Müdürlüğünden bu
alanın tarım alanı olduğundan mevzi imar planı uygulanamayacağı yönünde olumsuz görüş
gelmiştir. Bilgilendirme amaçlı olarak komisyonumuz raporuna eklemiştir.
Başkan arkadaşlar komisyon raporunun 4.ncü maddesi Musazade Mahallesi 635 ada, 40
ve 41 no’lu parsellerde istenen imar plan değişilkliği talebisdir. Komisyon raporunda,
mevcut imar planında ayrık nizam 6 kat, TAKS: 0.40 ve KAKS: 2.4 olarak görüldüğü,
TAKS: 0.40,EMSAL: 2.4 kat yüksekliği 6 kat olmak üzere blok nizam şeklinde plan
değişikliği yapılması konusunda komisyon üyelerinden Birkan UYANIK’ın olumlu görüşüne
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karşılık, üyelerden Turgay ATASELİM ve Ender KOCAMAN olumsuz görüş belirtmişlerdir.
Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, Söz alan üyelerden
Turgay ATASELİM, bahsi geçen alan çevresinde yüksek katlı yapılaşmaların olduğunu,
yapılacak blok nizam şeklindeki binaların hava sirkülasyonunu engelleyeceğini ve mevcut
silüetin de bozulacağını söyleyerek, bu alanda yüksek katlı binaların yapılarak daha fazla
ferahlık ve sosyal donatı alanların sağlanması gerektiğini söyledi.Söz alan üyelerden Birkan
UYANIK bu alanda mevcut imar planına göre yüksek katlı bina yapmanın mümkün
görülmediğini söyledi. Başkan arkadaşlar yaklaşık 82 metre civarında olan blok nizam
arasından yol geçirilerek yaklaşık 41 metreden ibaret iki blok yapılarak ferahlığın
sağlanacağını ve burada yapılacak her türlü çevre düzeni ve otopark ihtiyacının ilgili
taraflarca karşılanması yönünde karara işleneceğini söyledi. Başkan arkadaşlar Musazade
Mahallesinde mevcut imar planında ayrık nizam 6 kat TAKS: 0.40 ve KAKS: 2.4 olarak
görünen 635 ada, 40 ve 41 no’lu parsellerde TAKS: 0.40 Emsal: 2.4 kat yüksekliği 6 kat blok
nizam şeklinde yapılan imar plan değişikliğinin bu alandaki çevre düzeni ve otoparkın
tamamının
ilgililer tarafından yapılması şartı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b
maddesine göre aynen onanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylama sonucunda
üyelerden Turgay ATASELİM. Ender KOCAMAN, Ahmet HATİNOĞLU, Murat
KOPARMAL ve Recai ÖZDEMİR’in red oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi.

Karar No
Karar No

: 06.01.2021
: 05

Musazade Mahallesinde mevcut imar planında ayrık nizam 6 kat TAKS: 0.40 ve
KAKS: 2.4 olarak görünen 635 ada, 40 ve 41 no’lu parsellerde TAKS: 0.40 Emsal: 2.4 kat
yüksekliği 6 kat blok nizam şeklinde yapılan imar plan değişikliğinin bu alandaki çevre
düzeni ve otoparkın tamamının ilgililer tarafından yapılması şartı ile 3194 Sayılı İmar
Kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasına üyelerden Turgay ATASELİM. Ender
KOCAMAN, Ahmet HATİNOĞLU, Murat KOPARMAL ve Recai ÖZDEMİR’in red oyuna
karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Kâtip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL
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Başkan arkadaşlar komisyon raporunun 5.nci maddesi Musazade mahallesi 697 ada,
4,5,6,7,10,11 ve 12 no’lu parsellerde istenen imar plan değişikliği talebidir. Komisyon
raporundan görüleceği üzere bir önceki konu gibi olup, mevcut imar planında ayrık nizam 6
kat, TAKS: 0.40 ve KAKS: 2.4 olarak görünen bu alan için TAKS: 0,40 , EMSAL: 2.4 ,kat
yüksekliği 6 kat blok nizam olarak yapılacak plan değişikliği için komisyon üyesi Birkan
UYANIK’ın olumlu görüşüne karşılık, Turgay ATASELİM ve Ender KOCAMAN olumsuz
görüş belirtmişlerdir. Bu alanda da yapılacak her türlü çevre düzeni ile otoparkın ilgililer
tarafından karşılanması şartıyla plan değişikliği yapılmasını uygun buluyorum . Konu ile
ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi. Üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar
Musazade Mahallesinde mevcut imar planında ayrık nizam 6 kat TAKS: 0.40 ve KAKS: 2.4
olarak görünen 697 ada, 4,5,6,7,10,11 ve 12 no’lu parsellerde TAKS: 0.40 Emsal: 2.4 kat
yüksekliği 6 kat blok nizam şeklinde yapılan imar plan değişikliğinin planda blok kitle
olarak işlenmiş şekli ve bu alandaki çevre düzeni ile otoparkın tamamının ilgililer tarafından
yapılması şartı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasını
oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylama sonucunda
üyelerden Turgay ATASELİM.
Ender KOCAMAN, Ahmet HATİNOĞLU, Murat KOPARMAL ve Recai ÖZDEMİR’in red
oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi.

Karar No
Karar No

: 06.01.2021
: 06

Musazade Mahallesinde mevcut imar planında ayrık nizam 6 kat TAKS: 0.40 ve KAKS:
2.4 olarak görünen 697 ada, 4,5,6,7,10,11 ve 12 no’lu parsellerde TAKS: 0.40 Emsal: 2.4
kat yüksekliği 6 kat blok nizam şeklinde yapılan imar plan değişikliğinin planda blok kitle
olarak işlenmiş şekli ve bu alandaki çevre düzeni ile otoparkın tamamının ilgililer tarafından
yapılması şartı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasına
üyelerden Turgay ATASELİM. Ender KOCAMAN, Ahmet HATİNOĞLU, Murat
KOPARMAL ve Recai ÖZDEMİR’in red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Kâtip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL
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Başkan arkadaşlar komisyon raporunun son maddesi Y. Hacılar Mahallesi 442 ada, 7 ve
8 no’lu parsellerde istenen imar plan değişikliği talebidir. Komisyon raporundan görüleceği
üzere, mevcut imar planında 3 kat olan yapılaşmanın 5 kat, taban alanı 0.40, Emsal: 2.00,
olarak revize edilmesi talebi değerlendirildiğinde, istenen talebin o bölgedeki bütün
taşınmazlarda değişikliğe gidilmesi gerekeceği, bunun sonucunda nüfus yoğunluğunun
artacağı ve daha fazla sosyal donatı alanlarının gereksinimi doğacağı ve bütün bunların
karşılanmasının mümkün görülmediğinden talebin uygun görülmediği yönündedir.
Kendisininde bu görüşe katıldığını söyleyerek, konu ile ilgili söz almak isleyenler varmıdır
dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar
Y. Hacılar Mahallesi 442 ada,7 ve 8
no’lu parsellerde mevcut imar planında 3 kat olan yapılaşmanın 5 kat, taban alanı 0.40,
emsal: 2.00 ‘a çıkarılması talebinin , o bölgedeki bütün taşınmazlarda değişiklik yapılması
gerektiğinden, ve bu durumun plandaki nüfus yoğunluğunu artıracağı ve nüfusun ihtiyacı
olan sosyal donatı alanlarının artırılması gerekeceğinden talebin reddini oylarınıza
sunuyorum dedi, yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar No
Karar No

: 06.01.2021
: 07

Y. Hacılar Mahallesi 442 ada,7 ve 8 no’lu parsellerde mevcut imar planında 3 kat olan
yapılaşmanın 5 kat, taban alanı 0.40, emsal: 2.00 ‘a çıkarılması talebinin , o bölgedeki
bütün taşınmazlarda değişiklik yapılması gerektiğinden, ve bu durumun plandaki nüfus
yoğunluğunu artıracağı ve nüfusun ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarının artırılması
gerekeceğinden talebin reddine oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Kâtip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL

Başkan arkadaşlar gündemin 4. ncü maddesi imarla ilgili dilekçelerin görüşülmesidir.
Konu ile ilgili ilk dilekçe Selahattin ASLANTÜRK’e ait olup, ilgili 662 ada, 10 no’lu
parselinde bulunan inşaatını tamamlamış olduğundan gerekli incelemenin yapılarak yapı
kullanma izin belgesinin verilmesini talep etmektedir. Konunun değerlendirilmek üzere
imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar 2.nci dilekçe Barış HATİNOĞLU’na ait olup, ilgili dilekçesinde Kale
Mahallesi 163 ada, 9 no’lu parselinin tamamından yol geçtiğini, mağduriyetinin giderilmesi
için yine mülkiyeti kendisine ait A. Hacılar Mahallesi 564 ada, 7 parseldeki arsasının 500
metre
yarı çapında
bir arsa ile
takas yapılmasını talep etmektedir
Konunun
değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif
oybirliği ile kabul edildi.
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Başkan arkadaşlar konu ile ilgili 3.ncü dilekçe Kesimal A.Ş’ye ait olup, ilgililer
dilekçelerinde Musazade Mahallesi 635 ada, 38 no’lu parsellerinde 18. Madde uygulaması
sonucunda 10 metre yola terk edildiğini, şimdi DSİ kurumu tarafından yapıulacak
derevasyon kanalı için 1 metre daha çekilmesi talep edilmektedir. Yine Musazade Mahallesi
20 ve 21 no’lu , 534 ada, 1 ve 2 no’lu parsellerinde de ayni durumun mevcut olduğunu
Ayrıca, 535 ada,23 ve 24 no’lu parsellerinin mevcut imar planında resmi kurum olarak
ayrıldığını, bu nedenle mağduriyetin giderilmesi için imar planına konulmuş olan yolun ,
kanalın ve resmi kurum şerhinin
kaldırılmasını talep etmektedirler. Konunun
değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif
oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar son dilekçe Boğaziçi Mahallesinde 71 ada’da
parsel sahiplerinin mevcut imar durumu emsalinin 1.5’den 2.4’e çıkarılmasını ve zemin+ 10
kat
dikey yapılaşma
talep etmektedirler. Konunun değerlendirilmek üzere
imar
komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 5.nci maddesi her ayın ilk Çarşamba günü saat:
15.00’da yapılan meclis toplantılarının, bundan böyle saat: 13.00’a alınması konusudur. Konu
ile ilgili meclisimizin ortak iradesi mevcuttur. Başkan arkadaşlar bundan böyle belediye
meclisinin her ayın ilk Çarşamba günü saat: 13.00’da toplanmasını oylarınıza sunuyorum
dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin son maddesi belediye makam aracının haciz işlemi
ile ilgili yaşanan sürecin araştırılması hususunda AKP grubunun vermiş olduğu önergenin
görüşülmesidir. Dün yaşanan bu konu tüm ilçe olarak hepimizi üzmüştür. Hiçbir siyasi
ayrım yapmaksızın herkes bu süreçte yanımızda olmuştur. Ancak; kabul etmediğimiz bir
şekilde akabinde sosyal medyada bir takım olumsuz paylaşımlar yapılmıştır. Kaldı ki bu
sürecin sonuna kadar AKP ilçe başkanı Ufuk YILDIZ yanımızda olmuş ve süreçle ilgili
çaba sarf etmiştir. Kendisine bundan ötürü teşekkür ediyorum. Bu konu ile ilgili her iki
gruptan seçilecek birer kişi ile bir araştırma komisyonu kurulmasını öneriyorum dedi. AKP
grubundan Turgay ATASELİM CHP grubundan Mustafa Kemal TATAR konu ile ilgili
sürecin araştırılması için görevlendirildi.

Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir. 03.02.2021 Çarşamba
günü saat 13.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 06.01.2020

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL

