1

MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI
Belediye Meclisinin Şubat ayı olağan toplantısı 03.02.2021 Çarşamba 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, 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 çok yakın tarihte ebediyete
uğurladığımız MHP ilçe eski başkanı sevgili dostum, arkadaşım Bayram Ali DURMUŞ’u
rahmet ve minnetle anıyorum. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun.
Başkan arkadaşlar gündeme geçmeden önce 4 adet gündem dışı önergemiz olup, sırası ile
okutuyorum dedi, ilk önerge Turgay ATASELİM arkadaşımıza ait olup, belediyemizin
ÇORUH Elektrik A.Ş’den temin ettiği elektrik enerjisi ihtiyacının yüksek olmasından ve yine
belediyemizin sanayi sicil belgesi olduğu düşüncesiyle elektrik birim fiyatında özel indirim
alınabileceğini, konunun meclisimizde değerlendirilmesini talep etmekte olup, meclis
gündemine alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar
2.nci önerge yakın tarihte haciz işlemine maruz kalan makam aracının haciz işleminin
kaldırılması için Artvin Çoruh Elektrik Perakende A.Ş tarafından belediyemize aktarılan
Belediye Tüketim Vergisinin teminat olarak gösterilmesi konusu olup, gündeme alınmasını
teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar 3.ncü önerge üyesi
olduğumuz Kaçkarbir Katı Atık Birliğine olan toplam 1.267.308,24 TL tutarındaki geçmiş
borcumuzun İller Bankası paylarımızdan 36 eşit taksitle yapılandırılıp ödenmesi konusu
olup, gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan
arkadaşlar 4.ncü önerge üyesi olduğumuz ÇOKAB’ın katı atık tesisi için alternatif olarak
belirlediği yerle ilgili olup, gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul
edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 1.nci maddesi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından
belediyemize bedelsiz hibe edilen 2008 model isuzu marka otobüsün kabulü ile ilgilidir.
Hibe edilen araç her türlü bakımı yapıldıktan sonra kısa bir süre içerisinde teslim
edilecektir. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı.
Başkan arkadaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından
25.11.2020 tarih ve
97509404.301.05.1708 sayılı meclis kararı ile belediyemize bedelsiz hibe edilen 35 Y 0600
plaka numaralı 2008 model isuzu marka Q-Bus
tipi aracın aynen kabulünü oylarınıza
sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
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Karar No
Karar No

: 03.02.2021
: 08

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 25.11.2020 tarih ve 97509404.301.05.1708 sayılı
meclis kararı ile belediyemize bedelsiz hibe edilen 35 Y 0600 plaka numaralı 2008 model
isuzu marka Q-Bus tipi aracın aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Kâtip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL

Başkan arkadaşlar gündemin 2.nci maddesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski
Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından belediyemize bedelsiz hibe
edilen su tanklı fatih kamyonun kabul edilmesi konusudur. Bu aracımızda yakın bir tarihte
gelip vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır
dedi. Üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski
Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından belediyemize bedelsiz
hibe edilen su tanklı fatih kamyonun kabulünü oylarınıza sunuyordum dedi, teklif oybirliği
ile kabul edildi.
Karar No
Karar No

: 03.02.2021
: 09

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı tarafından belediyemize bedelsiz hibe edilen su tanklı fatih kamyonun kabulüne
oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Kâtip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL
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Başkan arkadaşlar gündemin 3.ncü maddesi Arhavi Gösteri Merkezinin nişan, düğün,
nikah vb. organizasyonlar için kira ücretinin tespiti konusudur. Başkan arkadaşlar gündüz
tarifesinin 2000 TL , akşam tarifesinin ise 2500TL olarak düşündüğümüz kira bedelinin ,
500TL’sini elektrik ve personel gideri için, 500 TL’sinin spor kulüplerine, 500TL’sini de
öğrenci bursu hesabımıza aktarmayı, geri kalan miktarı ise AGM’nin her türlü bakım ve
onarımı ile ilgili harcamayı, belkide çadırın imalatını yapan firma ile bakım sözleşmesi
imzalayıp, bu giderin geriye kalan kira bedelinden karşılanmasını düşünüyoruz. Konu ile
ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, söz alan üyelerden Turgay ATASELİM ,
başkanımızın bu kararını desteklediğini, kira ücretinin bir miktar daha yükseltilerek öğrenci
burs hesabına aktarılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum dedi. Başkan arkadaşlar
belirleyeceğimiz ücret
sadece kirala ücreti olacağı için,
geri kalan giderlerde
hesaplandığında, vatandaşlarımız için ciddi bir külfet oluşturacağından, kira miktarının bu
şekilde belirlenmesi daha doğru olduğunu düşünüyorum. Başkan arkadaşlar Arhavi Gösteri
Merkezinin nişan,düğün,nikah vb. organizasyonları için kiralama ücretinin gündüz 2000
(ikibin) TL , akşam 2500(ikibinbeşyüz) TL olarak belirlenmesini, bu ücretin
500(beşyüz)TL’sini spor kulüplerimize, 500 (beşyüz ) TL’sinin öğrenci burs hesabımıza
aktarılmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar No
Karar No

: 03.02.2021
: 10

Arhavi Gösteri Merkezinin nişan,düğün,nikah vb. organizasyonları için kiralama
ücretinin gündüz 2000 (ikibin) TL , akşam 2500 (ikibinbeşyüz) TL olarak belirlenmesine, bu
ücretin 500 (beşyüz)TL’sini spor kulüplerimize, 500 (beşyüz ) TL’sinin öğrenci burs
hesabımıza aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Kâtip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL

Başkan arkadaşlar gündemin 4.ncü maddesi
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan
borçlarımıza karşılık mülkiyeti belediyemize ait Musazade Mahallesi 91 ada, 4 no’lu
parselde 3298m2 miktarındaki taşınmazın takas edilmesi konusudur. Başkan arkadaşlar faizi
ile birlikte yaklaşık 11.910.000,00 TL miktarındaki geçmişten gelen ve bizimde
ödemediğimiz borcumuzun peşin ödenmesi halinde yaklaşık 4.970.000,00 TL’ye düşecektir.
Bu nedenle yaklaşık 6. 000.00,00 TL değer biçilen bu taşınmazımızın takası sonucunda
hem borç yükünden kurtaracak, hem de geriye kalan miktar cari borçlarımız karşılığında
mahsup edilecektir. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, söz alan Turgay
ATASELİM bu konuda başkanımızla fikir alışverişinde bulunmuştuk. Kendisine bu
taşınmazın ihale sonucunda daha yüksek fiyata satılabileceğini söyledim. Ancak, belediye
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başkanımız takas yoluna gidersek belki ileriki tarihlerde bu taşınmazın tekrar kamudan
belediyemize devri gündeme gelebilir dedi. Bende kendisinin bu görüşüne aynen katıldım.
Başkan arkadaşlar mülkiyeti belediyemize ait Musazade mahallesinde 3298 m2 miktarındaki
91 ada, 4 no’lu parselin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarımız karşılığında takas
edilmesini oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar No
Karar No

: 03.02.2021
: 11

Mülkiyeti belediyemize ait Musazade mahallesinde 3298 m2 miktarındaki 91 ada, 4 no’lu
parselin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarımız karşılığında takas edilmesine
oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Kâtip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL

Başkan arkadaşlar gündemin 5.nci maddesi Ocak ayı meclis toplantısında imar
komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesidir. Konu ile ilgili bir maddeden oluşan
imar komisyonu raporunu okutuyorum dedi ve okundu. Raporda görüldüğü üzere mülkiyeti
Kesimal A.Ş’ye ait dilekçenin değerlendirilmesidir. İlgililer kısaca dilekçelerinde; Musazade
Mahallesi 635 ada, 38 no’lu parselde 18.madde uygulaması yapıldığı, yol çekme
mesafesinin 10 metre olarak uygulandığı, DSİ kanalından dolayı 1 metre daha yoldan
çekilmesi istendiği, Musazade mahallesi 535 ada, 20 ve 21 no’lu ,534 ada, 1 ve 2 no’lu
parsellerde 18. Madde uygulaması yapıldığı, yol çekme mesafesinin 10 metre olarak
uygulandığı, DSİ kanalından dolayı ikinci kez çekme mesafesi istendiği ve bina yapılamaz
hale geldiği, 535 ada, 23 ve 24 no’lu parsellerin resmi kurum olarak ayrıldığından etrafta
satılık arazilerin olmasına rağmen şirket ve ortaklarının mağdur edildiği bahsi ile imar
planına konulmuş yolun, kanalın ve resmi kurumun kaldırılması talebinin değerlendirilmesi
sonucunda; 2015-2016 yıllarında yaşanan sel felaketleri nedeniyle Artvin DSİ Bölge
Müdürlüğü tarafından hazırlanan kanal projesinin kurum görüşü olarak imar planına
işlendiği, kanal ve kanalın iki tarafına konan yolun, sürekliliği olan tek taraflı yol
yapılması ile ilgili DSİ Bölge Müdürlüğüne yapmış olduğumuz talep, uygun bulunmuş olup,
en kısa zamanda tek taraflı yol imar planına işlenecektir. Ayrıca , 535 ada, 23 ve 24 no’lu
parsellerde imar kanununun 15.nci ve 16.nci maddesi uygulanarak parselasyon planı
yapılmış, diğer parsellerin ortasından geçen imar yolunun terki yapılarak, imar yolunun
miktarı kadar sağlık ocağı alanı konmuş olup, ileride yapılacak revizyon imar planı sonrası
talep yeniden değerlendirilecektir. Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler
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varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı Başkan arkadaşlar imar komisyonumuz raporunun
aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar No
Karar No

: 03.02.2021
: 12

Musazade Mahallesi 635 ada, 38 no’lu parselde 18.madde uygulaması yapıldığı, yol
çekme mesafesinin 10 metre olarak uygulandığı, DSİ kanalından dolayı 1 metre daha
yoldan çekilmesi istendiği, Musazade mahallesi 535 ada, 20 ve 21 no’lu ,534 ada, 1 ve 2
no’lu parsellerde 18. Madde uygulaması yapıldığı, yol çekme mesafesinin 10 metre olarak
uygulandığı, DSİ kanalından dolayı ikinci kez çekme mesafesi istendiği ve bina yapılamaz
hale geldiği, 535 ada, 23 ve 24 no’lu parsellerin resmi kurum olarak ayrıldığından etrafta
satılık arazilerin olmasına rağmen şirket ve ortaklarının mağdur edildiği bahsi ile imar
planına konulmuş yolun, kanalın ve resmi kurumun kaldırılması talebinin değerlendirilmesi
sonucunda; 2015-2016 yıllarında yaşanan sel felaketleri nedeniyle Artvin DSİ Bölge
Müdürlüğü tarafından hazırlanan kanal projesinin kurum görüşü olarak imar planına
işlendiği, kanal ve kanalın iki tarafına konan yolun, sürekliliği olan tek taraflı yol
yapılması ile ilgili DSİ Bölge Müdürlüğüne yapmış olduğumuz talep, uygun bulunmuş olup,
en kısa zamanda tek taraflı yol imar planına işlenecektir. Ayrıca , 535 ada, 23 ve 24 no’lu
parsellerde imar kanununun 15.nci ve 16.nci maddesi uygulanarak parselasyon planı
yapılmış, diğer parsellerin ortasından geçen imar yolunun terki yapılarak, imar yolunun
miktarı kadar sağlık ocağı alanı konmuş olup, ileride yapılacak revizyon imar planı sonrası
talep yeniden değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL

Başkan arkadaşlar gündemin 6.nci maddesi imarla ilgili dilekçelerin görüşülmesidir.
Konu ile ilgili ilk dilekçe, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait olup, İmar planları ile ilgili
beş yıllık imar programının hazırlanması ile imar kanununun 18. Madde uygulamalarının
görüşülmesi konusu olup, imar komisyonuna havalesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği
ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar , 2.nci dilekçe Kaçmazlar Sürücü Özel Okul Şti adına olup, Kale
Mahallesi 107 ada, 119 no’lu parselin imar planında yurt alanı göründüğünü, ticaret ve
konut alanı olarak plan değişikliği yapılması yönünde talebi olup, değerlendirilmek üzere
imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar , 3.ncü dilekçe Ömer KARAMAN’a ait olup, Cumhuriyet Mahallesi
239 ada, 28 no’lu parsel maliklerinin muvafakati alındığından, 239 ada,27 no’lu parselde
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plan tadilatı talebi olup, değerlendirilmek üzere, imar komisyonuna havale edilmesini teklif
ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar 4.ncü dilekçe Candaş KIR’a ait olup, Musazade mahallesi 711 ada,
3 ve 10 no’lu parselleri satın almayı düşündüğünden 704 ada, 2 ,3 ve 10 no’lu parsellerde
tevhit yapılarak, mevcut imar planındaki yol ile 711 ada, 3 ve 10 no’lu parsellerden geçen
yolun trampa yapılması talebi olup, değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havale
edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 7.ci maddesi meclis üyesi Turgay ATASELİM’e ait
önerge olup, belediyemizin Çoruh Elektrik A.Ş’den almış olduğu elektrik faturalarının
yüksek olduğu, belediyenin sanayi sicil belgesi olduğundan dolayı elektrik birim fiyatında
özel indirim almaya hakkı olduğunu söyleyerek, konu ile ilgili meclis kararı alınmasının
belediyemizin menfaatine olacağını belirtmektedir. Başkan arkadaşlar böyle bir hakkımız
varsa elbette ki değerlendireceğiz. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi,söz alan
üyelerden Turgay ATASELİM, kendi şirketinin Çoruh Elektrik A.Ş’den KW’atını 750krş
aldığını, ancak özel anlaşma yaparak Cengiz Elektrikten KW’atını 400krş’dan aldığını
söyledi. Başkan arkadaşlar belediyemizin elektrik enerjisi ihtiyacının sanayi sicil belgesi
hakkımızı kullanıp, özel anlaşma yaparak, en uygun birim fiyatı veren elektrik enerjisi
sağlayıcı firma ile sözleşme yapılmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul
edildi.
Karar No
Karar No

: 03.02.2021
: 13

Belediyemizin elektrik enerjisi ihtiyacının sanayi sicil belgesi hakkımızı kullanıp, özel
anlaşma yaparak, en uygun birim fiyatı veren elektrik enerjisi sağlayıcı firma ile sözleşme
yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Başkan arkadaşlar gündemin 8.nci maddesi

Katip
Murat KOPARMAL

Hopa Denizbank A.Ş şube Müdürlüğünde

hacizde olan makam aracının Artvin Çoruh Elektrik A.Ş tarafından kurumumuza aktarılan
Belediye Elektrik Tüketim Vergisinin teminat olarak gösterilmesi konusudur. Göstereceğimiz
teminat ile kısa bir süre içerisinde haciz işlemini kaldıracağımızı düşünüyorum. Konu ile
ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar
Belediyemize ait 08-BA-001 plakalı makam aracının Arhavi İcra Müdürlüğündeki haciz
işlemlerinin kaldırılması için Denizbank nezdinde 24 (yirmidört ) ay vadeli taksitli 220.000,00
( ikiyüzyirmibin) TL kredi ve 220.000,00 (ikiyüzyirmibin) TL tutarlı icra dairesine verilmek
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üzere teminat mektubu kullandırılmasına ve Artvin Çoruh Elektrik Perakende A.Ş tarafından
kurumumuza aktarılan Belediye Elektrik Tüketim Vergisinin teminat olarak gösterilmesini
oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar No
Karar No

: 03.02.2021
: 14

Belediyemize ait 08-BA-001 plakalı makam aracının Arhavi İcra Müdürlüğündeki haciz
işlemlerinin kaldırılması için Denizbank nezdinde

24 (yirmidört ) ay vadeli taksitli

220.000,00 ( ikiyüzyirmibin) TL kredi ve 220.000,00 (ikiyüzyirmibin) TL tutarlı icra
dairesine verilmek üzere teminat

mektubu kullandırılmasına ve Artvin Çoruh Elektrik

Perakende A.Ş tarafından kurumumuza aktarılan Belediye

Elektrik Tüketim Vergisinin

teminat olarak gösterilmesine oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Kâtip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL

Başkan arkadaşlar gündemin 9.ncu maddesi üyesi bulunduğumuz Kaçkar İtfaiye
Mezbahana ve Katı Atık Birliğine olan 2016-2017-2018 ve 2019 yıllarına ait toplam
1.267.308,24 TL miktarındaki borcumuzun merkezi bütçeden gelen İller Bankası
paylarımızdan
36 eşit taksitle ödenmesi konusudur.
Başkan arkadaşlar
yıllardır
ödeyemediğimiz bir borç olup, 1.798.186,63 TL olan borcumuzu bugüne kadar
çalıştırdığımız personel gideri hesaplanarak 1.267.308,24 TL’ye düşürülmesi konusunda
anlaşma sağlanmıştır. Belediyemiz adına görev yapan personelimizi de geri almayı
düşünüyoruz. Ya da bizden ayrılıp, kendi bünyelerine geçmesi konusunda irade beyanında
bulunduk. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, söz alan Turgay ATASELİM,
yıllardır uğraştığımız katı atık depolama tesisi ile ilgili henüz bir sonuca ulaşamadık. Bu
nedenle itfaiye konusunda ihtiyacımızı kendi imkanlarımızla çözsek ve maliyeti düşürsek
daha doğru olmazmı dedi. Söz alan Ender KOCAMAN taahhüt edeceğimiz borcun büyük bir
meblağ olduğunu, bunun yerine kendi itfaiye aracımız alsak daha doğru olur diye
düşünüyorum. Başkan arkadaşlar, bugün itibari ile altı katlı bir binaya müdahale edebilecek
bir itfaiyenin maliyetinin 3.5-4milyon civarında olduğunu, yüksek katlı binalar için bu
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ihtiyacın 9-10 milyon civarında ancak karşılanabileceğini, diğer ekipmanları da göz önünde
bulundurduğumuzda bunun hayli yüksek bir maliyete ulaşacağı gözükmektedir. Kaldı ki
bugüne kadar bütçenin % 2’si oranında yapılan kesintiler bundan böyle % 1 olarak
hesaplanacaktır. Elbette ki ileride imkanımız el verdiğinde ihtiyacımızı kendi imkanlarımızla
karşılarız. Başkan arkadaşlar üyesi bulunduğumuz Kaçkar İtfaiye Mezbahana ve Katı Atık
Birliğine
2016-2017-2018
-2019
yıllarına
ait
toplam
1.267.308,24
(
Birmilyonikiyüzaltmışyedibinüçyüzsekizlirayirmidörtkrş) TL tutarındaki borcumuzun genel
bütçe vergi geşlirlerinden belediyemiz için aylık tahakkuk eden, İller Bankası A.Ş
paylarımızdan otuzaltı ( 36) eşit taksitle ödenmesini, karala ilgili İller Bankası A.Ş’ye
başvuruda bulunulmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar No
Karar No

:
: 15

03.02.2021

Kaçkar İtfaiye Mezbahana ve Katı Atık Birliğine 2016-2017-2018 -2019 yıllarına ait
toplam 1.267.308,24 ( Birmilyonikiyüzaltmışyedibinüçyüzsekizlirayirmidörtkrş) TL
tutarındaki borcumuzun genel bütçe vergi gelirlerinden belediyemiz için aylık tahakkuk eden,
İller Bankası A.Ş paylarımızdan otuzaltı ( 36) eşit taksitle ödenmesine, kararla ilgili İller
Bankası A.Ş’ye başvuruda bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL

Başkan arkadaşlar gündemin 10.ncu maddesi üyesi bulunduğumuz ÇORUH Katı
Atık Birliği tarafından Oltu İlçesi İriağaç Mahallesinde Katı Atık Depolama Tesisi için
alternatif yer belirlenmesi konusudur. ÇOKAB Birliği alternatif bir yer bulmuş olup, bunun
bütün üye belediye meclislerinde onaylanması gerekiyor. Konu ile ilgili söz almak isteyenler
varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar Üyesi bulunduğumuz ÇOKAB
( Çoruh Katı Atık Birliği ) tarafından Oltu İlçesi Tekeli Mahallesinde yapılması planlanan
Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi için alternatif yer olarak, Oltu ilçesi İriağaç
Mahallesinde G48 D-08 B-pafta , 101 ada,4 parsel numaralı 2.616.445,98 m2 yüzölçümlü
taşınmaz üzerinde yer belirlenmesinin aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum dedi, teklif
oybirliği ile kabul edildi.
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Karar No
Karar No

: 03.02.2021
: 16

Üyesi bulunduğumuz ÇOKAB ( Çoruh Katı Atık Birliği ) tarafından Oltu İlçesi Tekeli
Mahallesinde yapılması planlanan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi için alternatif yer
olarak, Oltu ilçesi İriağaç Mahallesinde G48 D-08 B-pafta , 101 ada,4 parsel numaralı
2.616.445,98 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer belirlenmesinin aynen kabulüne
oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL

Başkan arkadaşlar Ocak ayı meclis toplantısında makam aracının haciz işlemi ile
ilgili sürecin araştırılması için Turgay ATASELİM ve Mustafa Kemal TATAR’dan oluşan
araştırma komisyonu kurmuştuk. Komisyon konu ile ilgili raporunu tamamlamış olup,
bilgilendirme yapması için sözü Mustafa Kemal TATAR’a veriyorum dedi. Söz alan Mustafa
Kemal TATAR makam aracının haciz edilmesi ile ilgili yaptığımız soruşturma neticesinde ;
İcra Müdürlüğünden 29.09.2020 tarihinde gelen 1230 ve 1231 sayılı iki adet haciz
ihbarnamesinin Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından teslim alınarak kayırlara geçildiği,
30.09.2020 tarihinde de Mali Hizmetler Müdürü Yücel ERGEZEN’e imza karşılığı tebliğ
edildiği anlaşılmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğünden aldığımız yazılı ifadesinde , tebligatı
30.09.2020 tarihinde teslim aldığını, Belediye Başkanı Vasfi KURDOĞLU’na evrakın
fotokopilerini teslim ettiğini, itirazla ilgili başkanımız, ben alacaklı Ahmet KAVAZ’la bir
görüşeyim, belki haczi kaldırabiliriz dedi. Ayrıca avukatla da görüşeceğini , bu nedenle itiraz
için beklemem gerektiğini söyledi. Bundan önce de değişik tarihlerde yaklaşık 1.600.000,00
TL tutarında haciz ihbarnameleri gelmiş ve süresi içerisinde itiraz edilerek, haciz işlemleri
kaldırılmıştır diye ifade verdi. Bunun üzerine belediye başkanımızla yaptığımız şifai
görüşmede Yücel ERGEZEN’in ifadesini doğrulayarak, evrakın fotokopisinin kendisine
verildiğini, süreç içerisinde unutkanlığına geldiğini, ve bunun sonucundaki ihmalin
sorumluluğunun kendisine ait olduğunu söyledi. Söz alan Turgay ATASELİM, Yücel beyle
yaptığım şifai görüşmemde tebligatı teslim aldığını ve ayni gün belediye şirket müdürü
Engin ERKAN’a teslim ettiğini beyan etmiştir. Şimdi soruyoruz ; bugüne kadar gelen
tebligatlara itiraz edilirken, bu tebligatlara neden itiraz edilmemiştir. Biz bu konuda kasıt
olduğunu düşünüyoruz. Diyelim ki başkanımızın dediği gibi bir kasıt yok ihmal var.O
zaman haciz kararı kesinleştikten sonra aracın yürütülerek teslim edilmesi yerine neden
vinçle sallandırılarak alınmıştır. Akabinde de sosyal medya üzerinden hiç de hak
etmediğimiz bir şekilde mensubu bulunduğumuz parti ve bir önceki dönemle ilgili adeta linç
kampanyası başlatılmış ve
bu bizleri son derece üzmüştür.
Bizler
kimsenin
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cezalandırılmasından yana değiliz. Ancak, ihmali olanların da sonucuna katlanmaları gerekir
diye düşünüyoruz. Başkan arkadaşlar burada bir suç unsuru yoktur. Ancak, bir ihmal vardır
ki onunda sorumlusu benim. Yücel bey bana evrakı teslim edip, itiraz edeceğini söylediğinde,
kendisine Ahmet hocayla görüşeceğini, benden haber beklemesini söyledim. Ancak, her
nedense bu konu unutkanlığıma gelerek ,yasal süreci geçirdik ve böyle bir işlemle karşılaştık.
Sorumluluk tamamen bana aittir. Bundan ötürü herkesten özür diliyorum. Ancak, şunu da
belirtmeliyim ki, bir suçlu aranacaksa , belediye kanununu da spor kulüplerine bütçenin
binde onikisine kadar yardım yapılması hükmü varken, bunu hiçe sayarak yaklaşık dört
milyon civarında harcama yapanlarda aransın dedi.
Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir. 03.03.2021 Çarşamba
günü saat 13.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 03.02.2021

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL

