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                                 MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

           Belediye Meclisinin Eylül    ayı olağan  toplantısı 07.09.2022 Çarşamba  günü saat 

13.00’da Belediye  meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Vasfi KURDOĞLU  

Başkanlığında üyelerden, Mustafa Kemal TATAR, Birkan UYANIK , Pelin TURNA 

GÜVEN , Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY, Emine KURUOĞLU,Ahmet HATİNOĞLU, 

Turgay ATASELİM, Cafer GERDAN , Ender KOCAMAN Recai ÖZDEMİR ve  Murat 

KOPARMAL katılımıyla toplandı. Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu açıyorum 

dedi.  Başkan arkadaşlar gündeme geçmeden bir önceki meclis kararları ve tutanaklarını 

okutuyorum dedi ve okundu. Okunan bu karar ve tutanaklara itirazı olan varmıdır dedi, 

üyelerden itiraz eden olmadı. Başkan arkadaşlar gündeme geçmeden önce gündem dışı 

önergesi olan varmıdır dedi,söz alan Turgay ATASELİM Ak Parti meclis grubu adına yazılı  

önergelerinin olduğunu söyledi. Başkan arkadaşlar yakın tarihte  belediyemizin evrak ve 

banka ekstrelerimizde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin  İçişleri Bakanlığı ile Sayıştay 

Başkanlığından  acilen  yerinde denetim yapılması talebinde  bulunulması konusu olup,  

gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.  Başkan arkadaşlar 

gündem dışı 2.nci önerge  imar müdürlüğüne ait olup, okutuyorum dedi ve okundu.  Önerge,  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu  Doğal Gaz Piyasası Daire Başkanlığına ait olup, ilgili 

bakanlığımızın  2021-2026 döneminde  doğal gaz arzı sağlanması planlanan  yerleşim 

yerlerinin içerisine  ilçemizin de  alınması nedeniyle  Akmercan  Artvin Doğal Gaz Dağıtım 

A.Ş tarafından  yürütülecek  çalışmalar ile ilgili  gerekli olan desteğin verilmesi için  

belediyemizin alacağı  meclis kararı gerekli olup,  konunun gündeme alınmasını teklif 

ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.Başkan arkadaşlar 3ncü önergenin kendisine ait 

olduğunu, belediyemizin norm kadrosunda boş bulunan ve tam zamanlı sözleşmeli olarak 

çalıştırılması düşünülen  2 adet tekniker ile 1 adet teknisyen kadrosu için belirlenecek aylık 

net ücretin tespiti konusudur. konunun gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif 

oybirliği ile kabul edildi. 

           Başkan arkadaşlar gündemin 1.nci maddesi 2022 mali yılı ek bütçe tasarısının 

görüşülmesidir. Başkan arkadaşlar bildiğiniz üzere  2022 yılı mali yılı bütçemizi 

23.000.000,00 ( yirmiüçmilyon) TL olarak bağlamıştık. Ancak,  yaşadığımız ekonomik 

gelişmeler sonucunda  gerek memur ve işçi maaşlarına yapılan artışlar ile  girdi maliyetlerinin 

de artışları göz önünde  bulundurulduğunda  ilk sekiz aylık dönemde  bütçenin tamamını 

kullandık. Bu nedenle ek bütçe yapma zaruriyeti doğmuştur. Yaptığımız çalışmalarda  

dayanağı merkezi bütçeden gelen  ve geleceği tahmin edilen  vergi gelirlerinin artışından  
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karşılanacak 16.800.00,00 (onaltımilyonsekizyüzbin) TL’lik miktarın ek bütçe olarak  

belirlenmesi uygun görülmüştür.Mali Hizmetler Müdürlüğümüz  yaptığı çalışmada eksik 

görülen kalemlerde  gerekli düzenlemeyi yapmıştır. Konu ile ilgili söz almak isteyenler 

varmıdır dedi, söz alan üyelerden Turgay ATASELİM  ek bütçe tasarısı gerekçesinden 

anlaşılıyor ki, ek bütçenin karşılandığı dayanak merkezi bütçeden aktarılan paylarımızdan 

ibarettir. Bu da , daha önce  hükümetimiz tarafından  muhalefet belediyelerine eksik para 

gönderiliyor algısını  çürütmüştür.  Bizler   büyük ve onurlu bir devlete sahibiz ki  bizlere 

gerektiği gibi sahip çıkıyor. Başkan cevaben,  benim eksik para gönderildiğine dair herhangi 

bir söylemim yoktur. Elbette ki  devletimiz güçlüdür ve hepimizin devletidir. Belediyeler ve 

başkanlar değişir ama, devletimiz  ebediyen baki kalır. Başkan arkadaşlar  2022 mali yılına ait  

toplam 16.800.00,00 (onaltımilyonsekizyüzbin)TL  tutarındaki  Arhavi Belediye bütçesi ek 

ödenek cetvelinin  aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

                                      
 
                                               Karar No       : 07.09.2022 
                                               Karar No       : 69 

 
 
    2022 mali yılına ait  toplam 16.800.00,00 (onaltımilyonsekizyüzbin)TL  tutarındaki  Arhavi 

Belediye bütçesi ek ödenek cetvelinin  aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 
 
       Başkan                                         Katip                                            Katip 
 Vasfi KURDOĞLU                 Emine KURUOĞLU                     Recai ÖZDEMİR    
 
 
 
        Başkan arkadaşlar gündemin 2.nci maddesi  Temmuz ayında askıya çıkarılan  plan 

tadilatlarına yapılan  itirazların görüşülmesidir. Konu ile ilgili imar komisyonumuzun 3 

maddeden ibaret raporu olup, sırası ile bilgilendirme yapması için sözü imar komisyonu 

başkanı Birkan UYANIK’a veriyorum dedi. Söz alan Birkan UYANIK,  komisyon raporunun 

1.nci maddesi  Musazade mahallesi 97 ada,  7 no’lu ve  çevresinde  imar tadilat projesinin 

yapıldığı, arsanın yanındaki yolun çok altta ve  arsanın yüksekte kalması sebebiyle  arsaya 

ulaşılamadığından  mevcutta açılmış yolun, imar planına işlenmesi talep edilmektedir. 

Komisyonumuz yaptığı değerlendirmede ; Musazade mahallesi 97 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 no’lu 
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parsellerde  mevcutta olan yolun plana işlenmesi uygun görülmüştür. Başkan arkadaşlar konu 

ile ilgili söz almak isteyen  varmıdır dedi, söz alan üyelerden Recai ÖZDEMİR , dilekçe 

sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz. Hal bu ki iki ay önce  bu konu gündeme gelmiş ve 

bundan sonraki meclis toplantılarında  dilekçe sahibinin kim olduğu yönünde  meclis 

üyelerinin bilgilendirilmesi için mutabık kalmıştık.  Söz alan üyelerden Turgay ATASELİM 

Ersin arkadaşımızın talebinin yerinde olduğunu,  komisyon raporunda ve  meclis kararında  

dilekçe sahibinin  isminin bulunması etik olmasa da , ayrıca meclis üyelerinin dilekçe 

sahibinden  bilgi sahibi olması sağlanmalıdır. Başkan arkadaşlar, bundan böyle meclis 

üyelerimizi bu talebi konusunda ilgililer işlem tesis etsinler dedi. Başkan arkadaşlar          

Musazade Mahallesi 97 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 no’lu parsellerin içerisinde mevcut olan  yolun  

imar planına işlenmesi şeklinde yapılan  plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b 

maddesine  göre aynen onanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul 

edildi. oybirliği ile karar verildi. 

 
                                         Karar No       : 07.09.2022 
                                          Karar No       : 70 

  
 
        Musazade Mahallesi 97 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 no’lu parsellerin içerisinde mevcut olan  

yolun  imar planına işlenmesi şeklinde yapılan  plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar 

Kanununun 8b maddesine  göre aynen onanmasına oybirliği ile karar verildi. 

 
 
 
   Başkan                                           Katip                                               Katip 
Vasfi KURDOĞLU                Emine KURUOĞLU                     Recai ÖZDEMİR   
 
 
 
         İmar komisyonu raporunun 2.nci maddesi  A. Hacılar Mahallesi  593 ada, 8 no’lu 
parselde  imar plan değişikliği talebidir. İlgili talebinde; arsasının ortasından  10 metrelik yol 
geçtiğini ve yeşil alanlar konduğunu, patika yolun eski taşlardan yapıldığı ve etrafının 
ağaçlarla kaplı olduğundan, korunması gereken  yaya yolu olması gerektiğinden  
bahsedilmektedir. Komisyonumuz yaptığı değerlendirmede; A. Hacılar Mahallesi  593 ada, 8 
no’lu parselin doğusundan geçen 7 metrelik yolun içinde bulunan patika yolun imar planında  
ağaçlandırılacak yol olarak plana işlendiğinden  patika yol eskisi gibi korunacak anlamına 
gelmekte olduğu yönünde  görüş belirtmiştir. Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak 
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isteyenler varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar  7 metrelik yolun 2 
metresi patika ,5 metresi ise yol olarak kullanılacaktır. Başkan arkadaşlar A. Hacılar 
Mahallesi 593 ada, 8 no’lu parselin doğusundan geçen ( 2 metresi patika yol ) 7 metrelik 
yolun imar planında ağaçlandırılacak yol olarak plana işlendiği gibi aynen kalmasını 
oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 
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                                         Karar No       : 07.09.2022 
                                          Karar No       : 71 

 
   A. Hacılar Mahallesi 593 ada, 8 no’lu parselin doğusundan geçen ( 2 metresi patika yol ) 7 
metrelik yolun imar planında ağaçlandırılacak yol olarak plana işlendiği gibi aynen kalmasına 
oybirliği ile karar verildi.  
      
 
 
       Başkan                                         Katip                                            Katip 
Vasfi KURDOĞLU                Emine KURUOĞLU                     Recai ÖZDEMİR         
 
 
          İmar komisyonu raporunun 3.ncü maddesi  Kale Mahallesi  163 ada, 9 no’lu parsel ile 
ilgili kamulaştırma konusudur. Komisyonumuz yaptığı değerlendirmede; 06.08.2020 tarih ve  
43 sayılı meclis kararı ile ilgili ada parselde, 18.nci madde uygulaması ya da kamulaştırma 
işlemi yapılması doğrultusunda karar alınmıştır. Ancak,  07.01.2020 tarih ve 21 sayılı meclis 
kararı ile kabul edilen  Arhavi Uygulama ve Nazım İmar planı      Rize İdari Mahkemesinin 
04.11.2021 tarihli kararı ile  iptal edilmiş ve akabinde   06.04.2022 tarih ve  16 sayılı meclis 
kararı ile  Arhavi Uygulama  ve Nazım İmar Planı kabul edilerek 11.05.2022 tarihinde plan 
kesinleşmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin 9. Paragrafı; “ Belediye veya 
Valiliğin ; parselasyon planlarını, imar planlarının kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıl içinde  
yapması ve onaylaması esastır ” hükmü gereği parselasyon planının onaylanması için  henüz 
süresi olduğu görülmektedir.   Başkan arkadaşlar elbette dilekçe sahibi vatandaşımızın  
mağduriyeti söz konusudur. İlgili konu hakkında  yargı süreci başlatmış olup, süreç devam 
etmektedir. Elbette ki  5 yıl süremiz olsa da bir an önce mağduriyeti gidermekte bizlerin 
görevidir. Bu yoldan istifade eden  yaklaşık 32 hane sahibi mevcuttur. Kamulaştırma 
bedelinin  bu hanelere bölüştürülerek karşılanması da  düşünülebilir.  Konu ile ilgili söz almak 
isteyen varmıdır dedi, söz alan üyelerden Cafer GERDAN  bu yoldan faydalanan  hane 
sahiplerinden biriyim. Elbette üzerime düşen bir şey varsa  kendi adıma karşılamaya 
hazırım.Ancak,  bu yol bir anda yapılmadı. Bu yol geçerken  gerekli müdahale yapılmamış da  
bugün dava konusu ediliyor anlamış değilim. Söz alan Turgay ATASELİM  elbette burada  
ilgili vatandaşın mağduriyeti var  ve giderilmesi gerekiyor. Bu yoldan  faydalanan hane 
sahiplerinden öte  bu yol güzergahında su şebekesinin  ana terfi hattı geçtiğinden bizi de zora 
durumda bırakmaktadır. Bu nedenle sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. 
Başkan arkadaşlar  dava konusu yapılan bu konu ile ilgili  taşınmaz sahibi ile  imar 
komisyonumuz üyeleri ve  kendisinin de içinde olacağı bir heyetle istişare edip, en uygun 
şekilde  sorunun  çözümü için  ortak çalışma yapalım dedi. Başkan arkadaşlar  Kale Mahallesi 
163 ada, 9 no’lu parsel ile ilgili  belediyemize açılan  kamulaştırmasız el atma davası 
konusunda  3194 Sayılı İmar kanununun 18. Maddesinin 9 . paragrafındaki süre hükmünü 
beklemeden  belediye imar komisyonu ile kendisinin de içinde olacağı bir heyetle  davacı 
tarafla  sorunun görüşülerek  çözümlenmesini oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile 
kabul edildi. 



6 
 

 
       
                                          Karar No       : 07.09.2022 
                                          Karar No       : 72 

 
 
   Kale Mahallesi 163 ada, 9 no’lu parsel ile ilgili  belediyemize açılan  kamulaştırmasız el 
atma davası konusunda  3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin 9.paragrafındaki süre 
hükmünü beklemeden  belediye imar komisyonu ile kendisinin de içinde olacağı bir heyetle  
davacı tarafla  sorunun görüşülerek  çözümlenmesine oybirliği ile karar verildi.  
     
   
 
       Başkan                                         Katip                                            Katip 
Vasfi KURDOĞLU                Emine KURUOĞLU                     Recai ÖZDEMİR     
 
 
        Başkan arkadaşlar  gündemin 5.nci maddesi  Ak parti meclis grubunun önergesi olup,  
kısa bir süre önce  belediyemizin ödeme evrakları ve banka hesap ekstrelerinde görünen  bir 
takım usulsüzlüklere dair  İçişleri Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı tarafından acilen yerinde 
denetim yapılması talebidir.   Başkan arkadaşlar konu yargıya intikal etmiş olup, süreç devam 
etmektedir.  Biz bu sorun ortaya çıktığında  derhal gereğini yaparak  Arhavi Cumhuriyet 
Başsavcılığına ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk ve  Sayıştay Başkanlığından 
inceleme talep ettik. Zaten konu ile ilgili  Cumhuriyet Savcılığının da İçişleri Bakanlığından  
müfettiş talebi yazısı  gönderilmiştir. Bizde meclis olarak  gerek İçişleri Bakanlığından 
gerekse Sayıştay Başkanlığından yerinde inceleme talep edebiliriz. Başkan arkadaşlar  
22.07.2022 tarihinde  belediyemizin ödeme evrakları ile  banka hesap ekstrelerinden tespit 
edilerek  Arhavi Cumhuriyet Başsavcılığına  ilgililer hakkında yapılan  suç duyurusuna konu 
olan  bir takım usulsüzlüklerle ilgili  İçişleri Bakanlığı  ve Sayıştay Başkanlığı tarafından  
yerinde  inceleme yapılması için  talepte bulunulmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif 
oybirliği ile kabul edildi.             
 
 
 
                                           
 
 
                                         Karar No       : 07.09.2022 
                                          Karar No       : 73 

 
 
      22.07.2022 tarihinde belediyemizin ödeme evrakları ile banka hesap ekstrelerinden tespit 
edilerek Arhavi Cumhuriyet Başsavcılığına ilgililer hakkında yapılan  suç duyurusuna konu 
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olan  bir takım usulsüzlüklerle ilgili  İçişleri Bakanlığı  ve Sayıştay Başkanlığı tarafından  
yerinde  inceleme yapılması için  talepte bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.  
 
   
 
      Başkan                                         Katip                                            Katip 
Vasfi KURDOĞLU                Emine KURUOĞLU                     Recai ÖZDEMİR      
 
 
 
                 
 
   Başkan arkadaşlar gündemin 6.nci maddesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğal Gaz 
Piyasası Daire Başkanlığının ilçemize getirilecek doğalgaz ile ilgili yazısıdır.   İlgili bakanlık 
tarafından 2021-2026 döneminde doğalgaz arzı sağlanması planlanan  yerleşim yerlerine 
Hopa ile ilçemizde dahil edilmiştir. Konu ile ilgili yapılacak alt yapı çalışmaları  Akmercan 
Artvin Doğal Gaz Dağıtım A.Ş tarafından yürütülecektir. Bu çalışmalar süresince  
belediyemizin de bağlayıcı olacağı bir karar almamız gerekiyor. Ancak, bize gönderilen örnek 
kararı incelediğimizde; yapılacak kazılar sonrasında  yüzey kaplamalarının  belediyemiz 
tarafından yapılacağı,  bu çalışmalarla ilgili dağıtım şirketinden  herhangi bir ruhsat harcı, 
teminat, yüzey kaplama veya zemin kaplama tahrip bedeli gibi bir takım bedel talebinde 
bulunulmayacağıma dair  taahhüt istenmektedir. Elbette ki  ilçemize getirilecek olan doğal 
gaz  son derece önem arz etmektedir.Kış aylarında yaşanan  yoğun hava kirliliği ile  katı yakıt 
ücretlerinde  aşırı artış göz önünde bulundurulduğunda  konunun ne derece önem arz ettiği 
görülmektedir. Bu nedenle  elbette belediye olarak  bizde taşın altına elimizi koyacağız. Konu 
ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi. Söz alan üyelerden Turgay ATASELİM  doğal 
gaz konusu bugüne kadar  ilçemize yapılmış en önemli birkaç projeden biridir. Gerek  
vatandaşlarımızın yaşadığı katı atık ücretlerindeki yoğun artışlardan, gerek se  kış aylarında 
yaşadığımız  yoğun hava kirliliğinden  ötürü  ne derece önemli bir proje olduğu 
görülmektedir.  Tabii ki bu proje maddi açıdan belediyemize de yük getirecektir. Alt yapı 
çalışmalarının yapıldığı süreçlerde belediye olarak  yoğun bir çalışma ortamına gireceğimizi 
düşünüyorum. Ancak, ilçemiz için  son  derece önem arz eden bu konuda  herkes üzerine 
düşen görevi yapmalıdır ki sizinde konu ile ilgili göstermiş olduğunuz öz veriyi taktirle 
karşılıyoruz.  Başkan arkadaşlar 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri 
Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca; 

 

1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Akmercan 
Artvin Doğal Gaz Dağıtım Sanayi Tic. A.Ş ’nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil 
edilmesine, 
2) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle 
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müşterek hareket edilmesine, 
3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin; 

a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Arhavi Belediyesi sınırları içinde 
bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke 
yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin, 

b) Arhavi Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım 
faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, belediyemiz görev ve yetki alanları 
dâhilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip 
bedeli (asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun 
herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep 
edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının, 

c) Arhavi İlçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı 
bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin, 

d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin 
yapılacağının, 

 

      Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhütedilmesini oylarınıza sunuyorum 
dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
                                         Karar No       : 07.09.2022 
                                          Karar No       : 74 
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   4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) 
bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci 
maddesi uyarınca; 

1)  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Akmercan Artvin 
Doğal Gaz Dağıtım Sanayi Tic. A.Ş ’nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil 
edilmesine, 
2) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle 
müşterek hareket edilmesine, 
3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin; 

a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Arhavi Belediyesi sınırları içinde 
bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke 
yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin, 

b) Arhavi Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım 
faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, belediyemiz görev ve yetki alanları 
dâhilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip 
bedeli (asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun 
herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep 
edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının, 

c) Arhavi İlçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı 
bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin, 

d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin 
yapılacağının, 

 

      Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

  
 
      
       Başkan                                         Katip                                            Katip 
Vasfi KURDOĞLU                Emine KURUOĞLU                     Recai ÖZDEMİR                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Başkan arkadaşlar gündemin son maddesi  belediyemizin norm kadrosunda boş bulunan  ve 
tam zamanlı çalıştırılması düşünülen  2 adet tekniker ile 1 adet teknisyen  kadrosunu için aylık 
net maaşın tespit edilmesi konusudur. Bu kadrolarla ilgili  1 adet  bilgisayar teknikeri, derin 
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deşarj kumanda sistemi için 1 tekniker ile  Lome’deki  su deposunda 1 adet elektrik teknisyeni  
çalıştırmayı düşünüyorum. Konu ile ilgili söz almak isteyen varmıdır dedi. Söz alan Turgay 
ATASELİM bu kadrolar için  bizlerde  personel ihtiyacımızın var olduğunu düşünüyor ve 
destekliyoruz. Ancak, sayın başkanım  sizden istediğimiz hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin  
bu kadrolar için liyakatli  ve işinin ehli kişilerin istihdam edilmesidir. Başkan cevaben ,  bu 
personellerin alımı sürecinde  kesinlikle  siyasi bir karar verilmeden  işinin uzmanı ve  
liyakatli kişilerin istihdam edileceğinden kuşkunuz olmasın . Başkan arkadaşlar  bu kadrolar 
için  Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde tespit edilip yayınlanan ücret listesi 
incelendiğinde; tekniker kadrosu için  taban aylık 8.419,08 TL’nin, teknisyen kadrosu için 
taban aylık 6.884,09TL ‘nin  aylık net maaş olarak uygulanması düşünülmektedir. Bu 
ücretlerle ilgili herhangi bir görüş belirtmek isteyen varmıdır dedi, söz alan olmadı. Başkan 
arkadaşlar  belediyemizin norm kadrosunda boş bulunan ve tam zamanlı sözleşmeli 
çalıştırılması düşünülen  2 adet tekniker ile  1 adet teknisyen  kadrosu için Kamu Görevlileri 
Sendikası Toplu Sözleşme Kanunun da  01.07.2022-31.12.2022 döneminde geçerli olmak 
üzere tekniker kadrosu için belirlenen  8.419,08(sekizbindörtyüzondokuzlirasekizkrş.) TL 
aylık net taban ücret ile teknisyen kadrosu için belirlenen aylık 6.884,09 
(altıbinsekizyüzseksendörtliradokuzkrş)TL taban ücretin aynen uygulanmasını oylarınıza 
sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 
 
 
 
                                         Karar No       : 07.09.2022 
                                          Karar No       : 75 

 
    
    Belediyemizin norm kadrosunda boş bulunan ve tam zamanlı sözleşmeli çalıştırılması 
düşünülen 2 adet tekniker ile  1 adet teknisyen  kadrosu için Kamu Görevlileri Sendikası 
Toplu Sözleşme Kanunun da  01.07.2022-31.12.2022 döneminde geçerli olmak üzere tekniker 
kadrosu için belirlenen  8.419, TL aylık net taban ücret ile teknisyen kadrosu için belirlenen 
aylık 6.884,09) TL taban ücretin aynen uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.  
 
  
 
       Başkan                                         Katip                                            Katip 
Vasfi KURDOĞLU                Emine KURUOĞLU                     Recai ÖZDEMİR                   
 
 
 
 
 
 
 Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  05.10.2022    Çarşamba 
günü saat 13.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 07.09.2022 
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    Başkan                                         Katip                                            Katip 
Vasfi KURDOĞLU                Emine KURUOĞLU                     Recai ÖZDEMİR                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


