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                                 MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

           Belediye Meclisinin Temmuz    ayı olağan  toplantısı 06.07.2022 Çarşamba  günü 

saat 13.00’da Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Vasfi KURDOĞLU  

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

GÜVEN Emine KURUOĞLU,Ahmet HATİNOĞLU, Turgay ATASELİM, Cafer 

GERDAN , Recai ÖZDEMİR ve Murat KOPARMAL katılımlarıyla toplandı. , Fatma 

Tuğçe TURNA GÜNEY ve Ender KOCAMAN toplantıya katılmadı, 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  Akpartı meclis grubunun  iki maddeden ibaret yazılı önergesi 

olup,okutuyorum dedi ve okundu.Önergenin 1.nci maddesi  kapalı Pazar yerinin sökülmesi  

sonucu akıbetinin ne olacağı ile ilgili olup, gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif 

oybirliği ile kabul edildi. Önergenin 2.nci maddesi belediyemizde çalışan şirket 

personellerinin ücretleri ile ilgili olup, gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif 

oybirliği ile kabul edildi. 

      Başkan arkadaşlar gündemin 1.nci maddesi  Yusufeli İlçesi Kınalıçam Köyü mevkiinde 

Çoruh Havzası Kalkınma Birliği tarafından kurulması düşünülen Katı Atık toplama tesisi 

konusunun görüşülmesidir. Bildiğiniz üzere üyesi olduğumuz birlik tarafından  daha önce 

Erzurum ili Oltu ilçesinde kurulması planlanan katı atık işleme tesisi yerinin  Yusufeli 

Belediye Başkanının tavsiyesi  ile Yusufeli ilçesi  Kınalıçam mevkiine alınması uygun 

görülmüş ve  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da  proje maliyetinin  

% 50’sinin karşılanması uygun görülerek  Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından  2 yıllık 

ön tahsisi yapılmıştır. Proje maliyetinin % 50’si ise  birliğe bağlı üye belediyeler tarafından 

karşılanacaktır. Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, söz alan 

üyelerden Turgay ATASELİM, projeyi elbette desteklediklerini, üç dönemdir meclis üyesi 

olarak görev yaptığını, bu süreçlerde konunun sürekli gündemde olduğunu, kıyıcık  

mevkiinde  daha önce taş ocağı olarak kullanılan  yerin  tesis için çok uygun olduğunu ve bu 

alanda yapılacak katı atık tesisinin  maliyetlerimizi de düşüreceğini, istihdam yönünden de  

fayda sağlayacağını, bu nedenle  değerlendirilmesinin doğru olacağını söyledi. Söz alan 

Mustafa Kemal TATAR, üyesi olduğumuz KAÇKARBİR tarafından sahil ilçelerinde yapılan 

araştırmalarda,  burada toplanacak katı atık miktarının bu tesisin kapasitesini 

karşılayamayacağı yönünde  fizibilite raporlarının olduğunu söyledi. Başkan arkadaşlar 
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Fındıklı ilçesi hudutları içerisinde olan  bu yerle ilgili imar komisyonu üyelerininde katılacağı 

bir çalışma başlatalım dedi.  Başkan  arkadaşlar  Çevre Şehircilik  ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı Milli Emlak Genel  Müdürlüğü tarafından  proje maliyetinin  % 50’lik kısmının  

karşılanacağı taahhüdü ile 2 yıllık ön tahsisi yapılan  Artvin İli Yusufeli İlçesi  Kınalıçam 

Köyü  105 ada, 2 parsel numaralı  659.228,08m2 miktarındaki taşınmazın  30.277,90 m2 

miktarındaki kısmının Çoruh Havzası Kalkınma Birliği “ Katı atık toplama” ya da “ Katı 

atık toplama,  ayrıştırma, işleme, geri dönüşüm tesisi ve transfer merkezi” projesinin  

kabulü ile, proje maliyetinin % 50’lik kısmının nüfus oranı payımıza düşen miktarı kadar  

belediyemiz tarafından karşılanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul 

edildi. 
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Çevre Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel  Müdürlüğü tarafından  

proje maliyetinin  % 50’lik kısmının  karşılanacağı taahhüdü ile 2 yıllık ön tahsisi yapılan  

Artvin İli Yusufeli İlçesi  Kınalıçam Köyü  105 ada, 2 parsel numaralı  659.228,08m2 

miktarındaki taşınmazın  30.277,90 m2 miktarındaki kısmının Çoruh Havzası Kalkınma 

Birliği “ Katı atık toplama” ya da “ Katı atık toplama,  ayrıştırma, işleme, geri dönüşüm 

tesisi ve transfer merkezi” projesinin  kabulü ile, proje maliyetinin % 50’lik kısmının nüfus 

oranı payımıza düşen miktarı kadar  belediyemiz tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar 

verildi.  

 

 

 

 

   Başkan                                         Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                Emine KURUOĞLU                     Recai ÖZDEMİR    

 

 

     Başkan arkadaşlar  gündemin 2.nci maddesi  Haziran ayında askıya  çıkarılan  imar plan  

tadilatlarına yapılan  itiraz dilekçelerinin görüşülmesidir. Konu ile ilgili 4 adet dilekçe olup, 

sırasıyla okutuyorum dedi. İlk dilekçe,  Musazade mahallesi 97 ada, 7 parselle ilgili olup,  

arazilerine ulaşım sağlanamadığını,  parselinin içerisindeki mezar  ve arsa arasına  imar 

planında yol işlenerek  mağduriyetin giderilmesini talep edilmektedir.  Konunun   imar 
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komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan 

arkadaşlar 2.nci dilekçe  az önce görüştüğümüz parselle ilgili yol mağduriyeti konusu olup,  

konun imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul 

edildi.    

       Başkan arkadaşlar 3.ncü dilekçe  Musazade mahallesi 97 ada, 2 ve 3 no’lu parsellerle 

ilgili olup,  mevcut 0,25 olan TAKS’ın ,030’a çıkarılması talep edilmektedir. Bu konunun da 

imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.  

Başkan arkadaşlar 4.ncü dilekçe A. Hacılar Mahallesi 593 ada, 8 no’lu parselle ilgili olup,  

parselin doğu tarafına işlenen yolun iptal edilmesi talebidir. Konunun imar komisyonuna 

havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

       Başkan arkadaşlar gündemin 3.ncü maddesi  imar plan notları ile ilgili olup, imar 

komisyonumuz imar planlarının tam olarak netleştikten sonra  gündeme gelmesinin  daha  

doğru olacağı düşüncesinde olup, kendisininde buna  katıldığını söyledi. 

      Başkan arkadaşlar gündemin 4.ncü maddesi  kapalı pazar yeri ile ilgilidir. Bildiğiniz üzere  

yoğun kar yağışı nedeniyle yıkılan  kapalı pazar yeri esnafımızın da katkılarıyla  yeniden 

yapılmış ancak, bu kez de  DSİ’nin kanal  çalışması nedeniyle sökülmüştür. Eğer uygun bir 

kapalı pazar yeri bulabilirsek  sökülen malzemeler hazır olup, depolanmıştır. Konu ile ilgili 

söz almak isteyenler varmıdır dedi, söz alan Turgay ATASELİM, kapalı pazar yerinin yapımı 

ile ilgili  pazar esnafından alınan  paraların ne olacağını sorarak  sökülen malzemelerle ilgili 

esnafın kuşkuları olduğunu söyledi.Başkan cevaben, sökülen malzemelerin kademe 

deposunda saklandığını, yeni bir pazar yeri için  kullanılmaya hazır olduğunu, pazar yeri 

esnafından ücret alınmadığını, imalat masrafının  Pazar esnafı tarafından karşılandığını ve bu 

destek karşılığında  şu an hizmet verdikleri yer için yer işgal ücreti alınmadığını söyledi.   

       Başkan arkadaşlar  gündemin son maddesi  belediyemizde çalışan  şirket elemanlarının 

ücret konusudur.  Hükümetimizin  asgari ücrete  % 30 zam yaptığını, kendilerinin buna 5 

puan ekleyerek % 35 oranında zam gerçekleştirdiklerini, gelecek ay bu artışın  ücretlere 

yansıyacağını, en düşük ücretin aylı 6.600,00 TL olduğunu söyledi. Konu ile ilgili söz almak 

isteyenler varmıdır dedi, söz alan Turgay ATASELİM, ebetteki yapılan artışın kıymetli 

olduğunu ancak,  ekonomik şartları göz önüne aldığımızda  bu artışın yeterli olmadığını, 

önceki dönemde  özellikle iş makinesi operatörleri, şoförler ve ustaların  maaşlarının daha iyi 

olduğunu,  asgari ücretin çok üstünde ücret aldıklarını, çalışanın ücreti ne kadar dolgun olursa 

o nispette  kendilerinden verim alırız dedi. Bu  nedenle çalışanlarımızın ücretinin  

iyileştirilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Söz alan Mustafa Kemal TATAR  

keşke  ülkemizin  ekonomik şartları iyi olsaydı da  bizlerde daha iyi şartlarda  ücret 

verebilseydik dedi. Başkan arkadaşlar  şirket elemanlarının  en düşük ücretinin 6.600,00 TL 

olduğunu,  kalifiye eleman personelin  bunun üstünde ücret aldığını  belediyemizin ekonomik 

şartları  göz önünde bulundurularak  hükümetimizin belirlediği zammın üzerinde artış 

uyguladıklarını, ebetteki ekonomik şartlara göre ileride her türlü iyileştirmeyi yapabiliriz dedi.       
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   Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  07.09.2022    Çarşamba 

günü saat 13.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 06.07.2022 

     

 

 

    

    Başkan                                         Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                Emine KURUOĞLU                     Recai ÖZDEMİR                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


