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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

           Belediye Meclisinin Mart ayı olağan toplantısı 01.03.2023 Çarşamba günü saat 

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

lığında üyelerden, Mustafa Kemal TATAR, Birkan UYANIK, Pelin TURNA GÜVEN 

Emine KURUOĞLU, Ahmet HATİNOĞLU, Turgay ATASELİM,   Ender KOCAMAN, 

Cafer GERDAN, Recai ÖZDEMİR ve Murat KOPARMAL katılımlarıyla toplandı. Üye-

lerden Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY toplantıya katılmadı. Başkan arkadaşlar ekseriyet var-

dır oturumu açıyorum dedi. Başkan arkadaşlar gündeme geçmeden bir önceki meclis kararı tu-

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

dedi, üyelerden itiraz eden olmadı. Başkan arkadaşlar 6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan ve 

11 ilimizde etkili olan büyük deprem felaketinde yaklaşık 45 bin vatandaşımızı kaybettik. Ebe-

diyete intikal eden vatandaşlarımızı rahmetle anarken yaralı vatandaşlarımıza açıl şifalar dili-

yorum. Gerçekten milletimiz çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Hemen akabinde dep-

remin ikinci günü ilçe vatandaşlarımız ve hayırseverlerimiz ile birlikte organize olarak 2 tır 

dolusu yardım malzemesini bölgeye gönderdik. Yine geçen hafta çoğunluğu yakacak ve soba-

dan oluşan 3 kamyonu afetzedelerimize ulaştırdık. Bende ilçemizi temsilen iki kez, depremden 

etkilenen şehirlerimizi tek tek ziyaret ettim. Gördüğüm manzaradan etkilenmemek mümkün 

değil. Yerleşim alanları adeta tamamen yok olmuş vaziyette. Ebetteki bizim devletimiz büyük 

bir devlet. Her zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi  bu zorluğu da  milletimizle el ele birlikte 

aşacağız. Allah bir daha milletimize bu ve bunun gibi felaketler yaşatmasın. Söz alan üyelerden 

Turgay ATASELİM, 6 Şubat tarihinde  milletçe çok büyük bir acı yaşadık. Yaklaşık 45bin 

vatandaşımızı maalesef kaybettik. Onbinlerce vatandaşımız yaralı olarak kurtuldu. Bende mec-

lis grubumuz adına  ebediyete intikal eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaş-

larımıza acil şifalar diliyorum. İnanıyorum ki millet olarak birlikte bu zor günleri aşacağız. Bir 

kez daha görüldü ki millet olarak bizler bir ve beraberiz. Bugüne dek herkes elinden gelen des-

teği esirgemedi. Bundan sonra da bu konuda bizlere düşecek her türlü görevde  yer almaya 

hazırız. Ayrıca  geçmiş dönemde  birlikte görev aldığımız meclis üyesi arkadaşımız Turan Tur-

gay HATİNOĞLU’nu  ani bir  gelişme sonucu maalesef kaybettik. Bu nedenle  kendisine Al-

lahtan rahmet , ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başkan arkadaşlar  bende  Turan 

Turgay HATİNOĞLU ile eski mesai arkadaşımız Şenol BÜYÜKLÜ’ye Allahtan rahmet ve 

ailelerine başsağlığı diliyorum.  

                  Başkan arkadaşlar gündeme geçmeden önce gündem dışı 2 önergemiz vardır, sırası 

ile okutuyorum dedi. 1.nci önerge meclis üyelerimiz Turgay ATASELİM ve Mustafa Kemal 

TATAR’a ait olup,  SS 47 no’lu Şehiriçi dolmuş hattında aktif çalışan  6 adet aracımıza  3 ay 

boyunca  akaryakıt desteği verilmesi konusu olup,  gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi, 

teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar 2.nci önerge  Su İşleri Müdürlüğümüze ait 

olup,  6 Şubat tarihinde yaşanan  deprem felaketi sonrasında  ikamet etmek üzere ilçemize ge-

lecek  afetzedelerden  6 ay süre ile su hizmet bedeli alınmaması konusu olup, gündeme alınma-

sını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.  

                Başkan arkadaşlar gündemin 1.nci maddesi Şubat ayı meclis toplantısında kabul edi-

len 13 no’lu kararın kaymakamlığımızın yazılı talebi doğrultusunda iptal edilmesi konusudur. 

Bildiğiniz üzere aldığımız kararla Arhavi Kaymakamlığı,  Arhavi Belediye Başkanlığı ve Ar-

havi Festival Derneği ile  ortaklaşa  sosyal proje kapsamında  Arhavi Kültür ve Sanat Festivali 
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gerçekleştirilmesi  ve bu proje ile ilgili  bütçe ayrılması konusuydu. Ancak, Arhavi Kaymakam-

lığı, ilgili mevzuat gereği projenin mülkü idari amirinin onayından sonra meclis gündemine 

gelerek karar alınması gerektiği nedeni ile kararın iptal edilerek mevzuatlar çerçevesinde yeni-

den düzenlenmesini talep etmiştir. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, Üyelerden 

söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar  İlçemizde eğitim, kültür ve sanatın gelişmesini sağlamak , 

tarihi ve kültürel dokusu ile  geleneklerimizin yaşatılması amacıyla  hazırlanıp, 01.02.2023 tarih  

ve 13 sayılı meclis kararı ile kabul edilen sosyal hizmet projesi kararının, konu ile ilgili mevzuat 

eksikliği nedeni ile iptal edilmesini oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

         

 

 

                                                  Karar No       : 01.03.2023 

                                                   Karar No       : 14 

     

      İlçemizde eğitim, kültür ve sanatın gelişmesini sağlamak, tarihi ve kültürel dokusu ile gele-

neklerimizin yaşatılması amacıyla hazırlanıp, 01.02.2023 tarih ve 13 sayılı meclis kararı ile 

kabul edilen sosyal hizmet projesi kararının, konu ile ilgili mevzuat eksikliği nedeni ile iptal 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

           

             Başkan                                         Katip                                            Katip 

   Vasfi KURDOĞLU                Emine KURUOĞLU                    Recai ÖZDEMİR       

 

 

   

                  Başkan arkadaşlar gündemin 2.nci maddesi  Arhavi Belediyesi Sosyal Yardım Yö-

netmeliği taslağının görüşülmesidir. Belediyemiz  kuruluşundan bu yana yardıma muhtaç va-

tandaşlarımıza  çeşitli konularda  yardım yapmaktadır. Yapılan yardımlar  bütçenin  temsil, 

tören ve ağırlama gideri kaleminden ödenmektedir. Ancak, bu yardımlarla ilgili bütçeye ödenek 

koyarak  belli kurallar çerçevesinde , belirleyeceğimiz 5 kişilik  komisyondan oluşacak üyeler 

marifeti ile  yardıma muhtaç kişiler belirlenip, incelendikten sonra  yardım yapılması uygun 

görülmüş ve  bu hizmetin gerçekleşmesi için  bir yönetmelik taslağı oluşturulmuştur. Yönetme-

lik taslağı kabul edildikten sonra Sayıştay Başkanlığının da uygun görüşü sonrasında  yürürlüğe 

girecek ve belli bir sistem üzerinden  yardımlar değerlendirilip yapılacaktır. Konu ile ilgili söz 

almak isteyenler varmıdır dedi. Söz alan üyelerden Turgay ATASELİM  hazırlanan yönetmelik 

taslağının yerinde olduğunu,  grup olarak desteklediklerini, tespit edilecek 5 kişilik komisyona  

meclis üyelerinden de üye alınmasını , ancak bu yönetmeliğin  halen belediye olarak yaşamakta 

olduğumuz mali ve hukuki sürecin tamamlanmasından sonra yürürlüğe  sokulması yönünde  

grup kararlarının olduğunu söyledi. Başkan cevaben  hukuki süreç zaten  mecrasında devam 

etmektedir. Bu süreç nedeniyle  görev ve sorumluluklarımızdan vazgeçemeyiz. Yardıma muh-

taç insanlarımıza  el uzatmak bizlerin asli görevidir .  Başkan arkadaşlar  Arhavi Belediyesi 

Sosyal Yardım Yönetmeliği taslağının  aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan 
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oylama sonucunda  üyelerden Turgay ATASELİ. Ender KOCAMAN, Cafer GERDAN ,Ahmet 

HATİNOĞLU, Murat KOPARMAL ve Recai ÖZDEMİR’in red oyları ile teklif  oy çokluğu 

ile reddedildi.        

                                                  

 

                                                   Karar No       : 01.03.2023 

                                                   Karar No       : 15 

 

      Arhavi Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği taslağının aynen kabulünün  üyelerden Tur-

gay ATASELİM, Ender KOCAMAN, Cafer GERDAN, Ahmet HATİNOĞLU, Murat KO-

PARMAL ve Recai ÖZDEMİR’in red oyları sonucu oyçokluğu ile reddedilmesine karar ve-

rildi.              

          

 

                                                   

             Başkan                                         Katip                                            Katip 

   Vasfi KURDOĞLU                  Emine KURUOĞLU                    Recai ÖZDEMİR   

 

 

          

         Başkan arkadaşlar gündemin 3.ncü maddesi  Şubat ayı meclis toplantısında  imar komis-

yonuna havale edilen konuların görüşülmesidir. Konu ile ilgili  komisyonumuzun  2 maddelik 

raporu olup, sırası ile okutuyorum dedi. Komisyon raporunun 1.nci maddesi  Musazade Mahal-

lesi 60 ada, 21 parselde  İsa ULUTAŞ ve hissedarlarına ait  taşınmazın güneyinden geçen 10 

metrelik imar yolunun  aynı taşınmaz içerisinde bulunan  park alanına kaydırılması talebidir. 

Komisyonumuz yapmış olduğu değerlendirmede,  talebin uygun olduğu yönünde görüş belirt-

miştir. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan 

arkadaşlar Musazade Mahallesi 60 ada, 21 no’lu parselde ( yeni parsel no:821/12)  mevcut imar 

planında taşınmazın güneyinden geçen  10 metrelik yolun  aynı taşınmaz içerisinde  bulunan 

park alanına doğru kaydırılması şeklinde yapılan  imar plan değişikliğinin  3194 Sayılı İmar 

Kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği 

ile kabul edildi.  

 

                                                  Karar No       : 01.03.2023 

                                                   Karar No       : 16 

 

          Musazade Mahallesi 60 ada, 21 no’lu parselde ( yeni parsel no:821/12)  mevcut imar 

planında taşınmazın güneyinden geçen  10 metrelik yolun  aynı taşınmaz içerisinde  bulunan 

park alanına doğru kaydırılması şeklinde yapılan  imar plan değişikliğinin  3194 Sayılı İmar 

Kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasına  oy birliği ile karar verildi. 

         

            

            Başkan                                         Katip                                            Katip 

   Vasfi KURDOĞLU                  Emine KURUOĞLU                    Recai ÖZDEMİR   



4 
 

        

    Başkan arkadaşlar  imar komisyonu raporunun 2.nci maddesi  Musazade mahallesi 97 ada, 5 

parselde  mevcut binalarının  hemen sıfırından yol geçtiğini, bu yolun bina için tehlike arz etti-

ğini ve araziyi ikiye böldüğünü söyleyerek  mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmektedirler. 

Komisyonumuz yaptığı değerlendirme sonucunda; parselin doğusu ve batısı arasında  15 metre 

kot farkı olduğu,  ev ile 7 metrelik yol arasında  6 metre kot farkı,  yol ile parselin  batı tarafında  

9 metre kot farkı bulunduğunu,  planda gözüken yolun yapımı fore kazık ve istinat duvarları ile  

yapılması gerektiğinden  çok maliyetli olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle ilgili ada parselde  

imar planında  yol ile ilgili  imar plan değişikliği şeklinde şehir ve bölge plancısına  plan hazır-

lattırılmasına  ve bir sonraki meclis toplantısında  görüşülüp karar alınması yönünde  görüş 

belirtmişlerdir. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, söz alan üyelerden Turgay 

ATASELİM, biz komisyon olarak bu şekilde karar almamıştık. Bu konu gündeme geldiğinde  

yaptığımız değerlendirmede,  imar planından dolayı  ilgili ada parselin çevresindeki birçok par-

sel sahibinin mağdur olduğunu gördüklerini, öncelikle bu sorunlar düzeltildikten sonra  bu konu 

ile ilgili plan değişikliği hazırlatılması  yönünde mutabık kalmıştık. Şimdi görüyorum ki  konu 

ile ilgili karar almayı oyluyoruz. Başkan cevaben  konu ile ilgili bugün herhangi bir plan deği-

şikliği kararı almayacağız. Komisyonun gördüğü tüm eksiklikler  ve plandan dolayı diğer par-

sellerin yaşadığı mağduriyetlerle birlikte  çözüldükten sonra  meclis gündemine getirilmesi ka-

rarını oyluyoruz. Söz alan üyelerden Mustafa kemal TATAR, sanırım  yanlış bir anlaşılma var 

diye düşünüyorum. Bu konu gündeme geldiğinde  gördüğümüz bütün bu sözü edilen  eksiklik-

ler,  birlikte çözüldükten sonra  meclis gündemine gelecektir. Başkan arkadaşlar konunun imar 

komisyonumuzun çekinceleri doğrultusunda hareket edilerek ,tüm bu sorunlar  birlikte ele alı-

nıp, çözüldükten sonra  meclis gündemine getirilmesini oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oy-

birliği ile kabul edildi. 

            Başkan arkadaşlar gündemin 4.ncü maddesi imarla ilgili dilekçelerin görüşülmesidir. 

Konu ile ilgili ilk dilekçe Ali Murat ERMİŞ’e ait olup, Kale Mahallesi giriş yolunun 103 ada, 

8 no’lu parselinden sağlanmakta olduğundan, yolun parseli ile trampa edilmesini  talep etmek-

tedir. Konunun değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum 

dedi, teklif oybirliği ile  kabul edildi. Başkan arkadaşlar 2.nci dilekçe Muhammet UZUNER’e 

ait olup, Musazade mahallesi 845 ada, 3 ve 4 no’lu taşınmazlarda 18.nci madde uygulaması 

talebi olup,  değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, 

teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar 3.ncü dilekçe Recai, Mustafa, Sabri ÖZDE-

MİR ile Halim TAŞALAN’a ait olup, Musazade Mahallesi 847 ada, 3,4,8,910,11,12 ve 13 no’lu 

parsel, 848 ada, 1 ve 2 no’lu parsel, 201 ada,2 parselde arazilerinin yeşil alan olarak planlandı-

ğından mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek bunun düzeltilmesini talep etmektedirler. Konunun 

değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybir-

liği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar 4.ncü dilekçe Kadri EMİROĞLU’na ait olup,  Musazade 

Mahallesi 842,843,844 ve 845 no’lu adalarda mevcut plandaki yolların kendi arazilerin üstün-

den geçtiğini,  eğimden dolayı zaten bu yolların sağlıklı işlemeyeceğini söyleyerek bunun dü-

zeltilmesini talep etmektedirler. Bu konunun da değerlendirilmek üzere imar komisyonuna ha-

vale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar 5.nci 

dilekçe Kadri EMİROĞLU’na ait olup,  Musazade Mahallesi 823 ada,12 no’lu parselde imar 

planında yoldan dolayı arazilerinin ikiye bölündüğünden mağduriyetlerinin giderilmesini talep 
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etmektedirler. Bu konunda değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havale edilmesini teklif 

ediyorum dedi, teklif oybirliğim ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar 6.ncı dilekçe Hasan EMİ-

ROĞLU’na ait olup, Musazade Mahallesi 823 ada, 11 no’lu parselde uygulanan plandan ötürü 

arazilerinin 4 parçaya bölündüğünden mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmektedirler. Bu 

konunun da değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, 

teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar 7.nci dilekçe Osman Nuri AYKUT’a ait olup,  

A. Hacılar Mahallesi 588 Ada, 1 no’lu parselde yapılan parselasyon planından ötürü mağdur 

olduğunu söyleyerek parselasyon planının yeniden düzenlenmesini talep etmektedirler. Bu ko-

nunun da değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, 

teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar 8.nci dilekçe BİZUM Gıda Ürenleri A.Ş’e 

ait olup, Boğaziçi Mahallesi Eti Caddesi no 4 adresindeki işyerlerinde vatandaşların yağıştan 

etkilenmemesi için yöre mimarisine uygun ahşap malzemeden, görüntü kirliği oluşturmayacak 

ve önünde herhangi bir ticari stant ve benzeri ürünlerin sergilenmeyeceği şekilde, yaya kaldırı-

mını da etkilemeden pergola( sundurma ) yapılması talebi olup değerlendirilmek üzere imar 

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

           Başkan arkadaşlar gündemin 5.nci maddesi meclis üyelerimiz Mustafa Kemal TATAR 

ve Turgay ATASELİM’e ait olan Şehiriçi dolmuş kooperatifleri ile ilgili önergenin görüşülme-

sidir. Arkadaşlarımız önergelerinde, dolmuş hattında aktif çalışan 6 adet hat dolmuş aracına 

Mart-Nisan ve Mayıs ayları içerisinde ayda  22 gün olmak üzere  günde 8 litre  akaryakıt yar-

dımı yapılmasını talep etmektedirler. Konu ile ilgili önerge sahiplerine söz veriyorum dedi, Söz 

alan Mustafa Kemal TATAR, bu hatta yaklaşık 15 aracın ihale edildiğini ancak,  son yıllarda 

yaşanan bir takım olumsuzluklardan ötürü yolcu sirkülasyonunun azalması neticesinde  birçok 

aracın hattan çekildiğini ve buradan hizmet alan vatandaşlarımızın  sorun yaşadığını,  ilgili ko-

operatif yetkilileriyle yaptığımız değerlendirmede  bu nedenle zarar eden ve hatta  aktif çalışa-

cak 6 aracımıza  günlük 8 litre akaryakıt yardımı yapılması uygun görülmüştür. Daha sonra 

gelişmelere göre karar yeniden gözden geçirilebilir dedi. Söz alan Turgay  ATASELİM biz bu 

konuyu Ocak ayı meclis toplantısında gündeme getirmiştik. Son yıllarda yaşanan olumsuz ge-

lişmelerden ötürü şoför esnafımız çok mağdur durumda kimse zararına çalışmak istemez. Bu 

nedenle yapılacak yardımın çok değerli olduğunu söyledi. Ayrıca, ihalenin 10 yıl süre ile ya-

pıldığını, geçmiş dönmemde yaşanan bir takım olumsuzluklardan ötürü bu süreye 2 yıl ilave 

edildiğini, sonrasında yaşanan pandemi nedeniyle çalışamadıklarını, bu nedenle süre ile ilgili 

bizlerden yardım beklenmektedirler. Söz alan üyelerden Birkan UYANIK  gerek  bu hatta ça-

lışan  araçlarımız  gerekse  Hopa ve Fındıklı hattında çalışan minibüslerin  güzergah  ve kalkış 

saatlerinin yeniden düzenlenmesi gündeme gelmişti Bu konunun da  ivedilikle çözülmesi gere-

kiyor. Başkan arkadaşlar elbette bir takım olumsuz süreçler sonucunda bu hatta yaşanan yolcu 

sirkülasyonu azalması neticesinde şoför esnafımız zararına çalışmakta ve hatta çalışan araç sa-

yısı gün geçtikçe azalmaktadır. Bu nedenle kooperatif yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde 

önergede belirtildiği gibi, kooperatifin belirleyip, çalışacaklarına dair taahhütname vereceği 6 

araca 3 ay süre ile ayda 22 gün ve günde 8 litre akaryakıt desteği uygun görülmüştür. Başkan 

arkadaşlar SS 47 no’lu Şehiriçi Dolmuş Kooperatifinin aktif çalışacaklarına dair taahhütname 

verdiği 08-D-4007, 08-D-4001, 08-D-5043,08-D-4002,08-D-4003 ve 08-D-4000 plaka numa-

ralı 6 adet hat dolmuş aracına Mart-Nisan ve Mayıs ayları içerisinde ayda 22 gün olmak üzere  

günlük 8 litre akaryakıt yardımı yapılmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile ka-

bul edildi. 
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                                                  Karar No       : 01.03.2023 

                                                   Karar No       : 17 

 

     SS 47 no’lu Şehiriçi Dolmuş Kooperatifinin  aktif çalışacaklarına  dair taahhütname verdiği 

08-D-4007, 08-D-4001, 08-D-5043,08-D-4002,08-D-4003 ve 08-D-4000 plaka numaralı  6 

adet hat dolmuş aracına  Mart-Nisan ve Mayıs ayları içerisinde  ayda 22 gün olmak üzere  gün-

lük 8 litre akaryakıt yardımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 

 

  

             Başkan                                         Katip                                            Katip 

   Vasfi KURDOĞLU                  Emine KURUOĞLU                    Recai ÖZDEMİR   

 

 

 

           Başkan arkadaşlar gündemin son maddesi 6 Şubat’ta yaşanan  büyük deprem felaketi 

sonrasında  ikamet etmek üzere ilçemize gelecek  afetzede vatandaşlarımızdan  6 ay süre ile 

içme suyu hizmet bedeli alınmaması konusudur. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır 

dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana 

gelen ve 11 ilimiz etkileyen  büyük deprem felaketi sonrasında  barınma ihtiyacı için  ilçemizde 

ikamet edecek afet mağduru ailelerden  AFAD Başkanlığından alacakları  afet mağduru belge-

sini ibraz etmeleri halinde  6 ay süre ile  içme suyu hizmet bedeli alınmamasını oylarınıza su-

nuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

                                                  Karar No       : 01.03.2023 

                                                   Karar No       : 18 

 

 

       6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 11 ilimiz etkileyen  büyük deprem 

felaketi sonrasında  barınma ihtiyacı için  ilçemizde ikamet edecek afet mağduru ailelerden  

AFAD Başkanlığından alacakları  afet mağduru belgesini ibraz etmeleri halinde  6 ay süre ile  

içme suyu hizmet bedeli alınmamasına oybirliği ile karar verildi.  

 

             

 

            Başkan                                         Katip                                            Katip 

   Vasfi KURDOĞLU                  Emine KURUOĞLU                    Recai ÖZDEMİR   

 

 

  Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  05.04.2023  Çarşamba 

günü saat 13.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 01.03.2023 

      

 

             Başkan                                         Katip                                            Katip 

   Vasfi KURDOĞLU                  Emine KURUOĞLU                    Recai ÖZDEMİR   
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