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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

           Belediye Meclisinin Nisan   ayı olağan  toplantısı 12.04.2019  Cuma günü saat 

14.00’da Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Vasfi KURDOĞLU 

Başkanlığında üyelerden, Mustafa Kemal TATAR,Birkan UYANIK,Fatma Tuğçe 

TURNA GÜVEN,Emine KURUOĞLU,Pelin TURNA GÜVEN,Ahmet 

HATİNOĞLU,Cafer GERDAN,Turgay ATASELİM,Ender KOCAMAN,Murat 

KOPARMAL ve Recai ÖZDEMİR katılımlarıyla toplandı. Başkan arkadaşlar ekseriyet 

vardır oturumu açıyorum dedi. Gündeme geçmeden önce 31 Mart 2019  Pazar günü yapılan 

Mahalli İdareler Genel seçimleri sonucunda bizleri bu göreve layık gören değerli halkımıza 

huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. 2019-2024 inşallah  sağlık ,güzellik ve  

huzurla birlik  beraberlik  içerisinde hep beraber  Arhavi’mize  hizmet edeceğiz .Sizinde 

bizimde amacımız  Arhavi’ye hizmet etmek .Bu anlamda  ben bütün kararların  oybirliği ile 

alınacağı  konusunda umutluyum.Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak umuduyla ,gündeme 

geçmeden önce Cumhuriyetimiz kurucusu ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve daha 

önce Arhavi Belediyesine hizmet etmiş  ebediyete ermiş belediye başkanları ve meclis üyeleri 

için  1 dakikalık saygı duruşu  ve akabinde istiklal marşımızı  söylemeye davet ediyorum dedi 

ve saygı duruşu yapılarak istiklal marşı okundu.Başkan arkadaşlar 2019-2024 döneminin  ilk 

toplantısını açıyorum dedi. Gündeme geçmeden önce gündem dışı  iki önergemiz vardır dedi. 

İlk olarak Mali Hizmetler müdürlüğünün Arhavi Belediyesine ait TR97 0001 2009 1770 0007 

0000 03 no’lu  Halk Bankası Arhavi  şubesindeki hesabın  kamuya tahsisli olduğuna  dair  

meclis kararı alınmasına dair müzekkeresi vardır. İkinci  önergemiz Artvin_Arhavi Organize 

Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun  Mahalli İdareler seçimlerinin sonuçlanması  sebebiyle  

Belediye  Müteşebbis  heyeti  üyeliklerinin  değişiklik talepleri vardır dedi. Başkan arkadaşlar 

her iki önerinin gündeme alınmasını  oylarınıza sunuyorum dedi. Önergeler oybirliği ile kabul 

edildi.    

              Başkan arkadaşlar  1.nci gündem maddesine geçmeden önce  bir konuya değinmek 

istiyorum dedi.  Eğer uygun görürseniz her iki meclis grubu arkadaşlarımla  ortak karma üye 

oluşturalım ve bundan  böyle  yapacağımız  çalışmalarda  böyle devam edelim isterim.  

Başkan arkadaşlar  gündemin bu maddesi 5393 Sayılı Belediye kanununun 19. Maddesi 

gereği  önümüzdeki iki (2) yıl için  görev yapacak Meclis 1.nci  başkan vekilliği ve meclis 

2.nci başkan vekilliği seçimi vardır dedi. Seçimler yasa gereği gizli oyla yapılacaktır. Başkan 

arkadaşlar meclis 1.nci  ve 2.nci başkan vekilliğine Ahmet HATİNOĞLU ve Pelin Turna 

GÜVEN arkadaşlarımızı öneriyorum dedi. Ak parti grubundan sö alan Turgay ATASELİM  

öncelikle teklifinizden dolayı  teşekkür ediyoruz ve  çalışmalarınızda başarılar  diliyorum 

dedi. Turgay ATASELİM  konuşmasında  memleketimiz adına hepimizin  hayırlı kararlar 

almamıza  vesile olur  inşallah dedi. Adayları için grup  kararlarının  1.nci başkan vekilliği 

için Ahmet HATİNOĞLU,2.nci başkan vekilliği için  Cafer GERDAN’ı düşündüklerini 

söyledi ve seçime geçildi. Yapılan  gizli oylama sonucunda  meclis 1.nci başkan vekilliğine  

12 oy alan Ahmet HATİNOĞLU seçildi. Başkan arkadaşlar meclis 2.nci başkan vekilliği 

seçimine geçiyorum dedi. Meclis  2.nci başkan vekili  olarak  CHP grubu Pelin TURNA 

GÜNEY’i ,Ak parti grubu Cafer GERDAN’i önerdi. Yapılan gizli oylama sonucunda Pelin 
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TURNA GÜVEN ve Cafer GERDAN 6 ‘şar oy aldılar. Yasa gereği ikinci oylamaya geçildi. 

Yapılan oylama sonucunda  Pelin TURNA GÜNEY 12 oy alarak meclis 2.nci başkan 

vekilliğine seçildi.               

                                               Karar No       : 12.04.2019 

                                               Karar No       : 10 

 

               5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.ncu maddesi gereği  önümüzdeki iki (2) yıl 

görev yapmak üzere  meclis  1.nci başkan vekilliğine Ahmet HATİNOĞLU, meclis 2.nci 

başkan vekilliğine Pelin TURNA GÜVEN seçildi. 

 

           

      Başkan                                              Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU            Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY      Pelin TURNA GÜVEN 

 

 

         Başkan arkadaşlar gündemimizin 2.nci maddesi  belediye kanununun 19. Maddesi 

gereği  önümüzdeki iki (2) yıl görev yapacak  meclis katip üyelikleri seçimi olup,  yasa gereği 

seçimler gizli oyla yapılacaktır dedi. Başkan arkadaşlar  CHP grubu olarak Fatma Tuğçe 

TURNA GÜNEY   ve Ak parti grubundan Recai ÖZDEMİR arkadaşımı öneriyorum dedi.Ak 

grubu adına söz alan Turgay ATASELİM,  Ak parti grubu olarak  meclis katip üyelikleri için 

Recai ÖZDEMİR ve Murat KOPARMAL arkadaşımızı öneriyoruz dedi. Başkan arkadaşlar  

ben bütün arkadaşlar ortak çalışalım düşüncesi ile  böyle bir öneride bulunmuştum. Başkan 

arkadaşlar oylamaya  geçiyorum dedi ve oy pusulaları dağıtıldı. Yapılan oylama sonucunda  

Fatma Tuğçe TURNA GÜVEN 6 oy, Emine KURUOĞLU 6 oy,Recai ÖZDEMİR 6 oy ve 

Murat KOPARMAL 6 oy alarak çoğunluk sağlanamadığından  yasa gereği ikinci oylamaya 

geçildi yapılan  oylama sonucunda  yine aynı üyeler  6 ‘şar oy aldılar ve eşitlik bozulmadı. 

eşitlik bozulmadı. Başkan arkadaşlar yasa gereği kura çekimine geçiyorum dedi. Yapılan kura 

sonucunda  meclis katip asıl üyeliklerine Recai ÖZDEMİR ve Murat KOPARMAL, yedek 

üyeliklere ise Emine KURUOĞLU ve Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY  iki (2) yıl süre ile  

görev yapmak üzere seçildiler. 

                                               Karar No       : 12.04.2019 

                                               Karar No       : 11 

 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun   19. Maddesi gereği  meclis katip asıl üyeliklerine 

Recai ÖZDEMİR ve Murat KOPARMAL, yedek üyeliklere ise Emine KURUOĞLU ve 

Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY  iki (2) yıl süre ile  görev yapmak üzere seçildiler. 

 

       

      Başkan                                               Katip                                            Katip 

 

Vasfi KURDOĞLU            Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY      Pelin TURNA GÜVEN 
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        Başkan arkadaşlar  gündemin 3ncü maddesi  bir (1 ) yıl süre ile  görev yapacak  encümen 

üyelikleri seçimidir. Seçim yasa gereği gizli oyla yapılacak olup, seçime geçmeden önce  

birleşime   10 dakika ara veriyorum dedi. Ara sonucu  ikinci birleşime geçildi.  Başkan 

arkadaşlar  encümen üyelikleri için  CHP grubundan  Emine KURUOĞLU’nu, Ak parti  

grubundan Murat KOPARMAL’ı öneriyorum dedi. Ak parti grubu adına söz alan Turgay 

ATASELİM,  grubumuzdan Recai ÖZDEMİR ile Ender KOCAMAN’ı öneriyoruz dedi. 

Başkan arkadaşlar  yasa gereği gizli oylamaya geçiyorum dedi ve oy pusulaları dağıtıldı. 

Yapılan gizli oylama sonucunda  üyelerden Emine KURUOĞLU, Birkan UYANIK ,Recai 

ÖZDEMİR ve Ender KOCAMAN  altışar oy aldılar ve eşitlik bozulmadı. Başkan arkadaşlar 

yine yasa gereği ikinci oylamaya geçiyorum dedi, oy pusulaları dağıtıldı. Yapılan oylama 

sonucunda   her dört adayda  altışar oy aldılar ve eşitlik bozulmadı. Başkan arkadaşlar eşitlik 

bozulmadığından  kura seçimine geçiyorum dedi.Yapılan kura seçiminde  encümen 

üyeliklerine  Ender KOCAMAN  ve Recai ÖZDEMİR bir (1) yıl süre ile  görev yapmak üzere  

seçildiler. 

                                                

 

                                               Karar No       : 12.04.2019 

                                               Karar No       : 12 

  

  5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği  belediye encümen üyeliklerine  

belediye meclis üyelerinden  Ender KOCAMAN  ve Recai ÖZDEMİR bir (1) yıl süre ile  

görev yapmak üzere  seçildiler 

 

     

 

     Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU            Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY      Pelin TURNA GÜVEN 

 

 

 

        Başkan arkadaşlar  gündemimizin  4.ncü maddesi    belediye kanununun 24. Maddesi 

gereği  bir yıl süre ile  görev yapacak ihtisas komisyonları seçimidir.  Başkan arkadaşlar  

konunun bu maddesi ile ilgili  Plan  ve Bütçe komisyonu  seçimine geçiyorum dedi. Ben bu 

üyelikler için gruplar adına  2’şer üye ile  temsil edilmesini  uygun buluyorum dedi. Ak parti 

grubu adına söz alan  Turgay ATASELİM  meclis üyesi arkadaşımız Emine 

KURUOĞLU’nun  CHP’den istifa edip İyi Parti’ye geçtiğinden  meclis grup çoğunluğunun 

kendileri lehine olduğundan  ihtisas komisyonlarına  AK parti grubunun 2 üye CHP grubunun 

1 üye vermesi gerektiğini, Emine KURUOĞLU’nun ise grup sayısı oranlaması sonucu  üye 

olamayacağını söyledi.Başkan arkadaşlar  durum değerlendirmesi yapmak üzere  2.nci 

birleşime  10 dakika ara veriyorum dedi. Ara sonucu  3.ncü birleşime geçildi. Başkan 

arkadaşlar  mevcut durum sonucunda  Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için  CHP grubu 

adına Mustafa Kemal TATAR’ı önerdiğini söyledi. Ak Parti grubu Murat KOPARMAL ve 

Recai ÖZDEMİR’i önerdi. Başkan arkadaşlar  her üç üyemizi de  bir yıl süre ile  Plan ve                    
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Bütçe Komisyonu  üyesi olarak  görev yapmalarını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği 

ile kabul edildi. 

     Başkan arkadaşlar  gündemin bu maddesi ile ilgili imar komisyonu için  Ender 

KOCAMAN ,Turgay ATASELİM ve Birkan UYANIK’ı öneriyorum dedi.Yapılan öneri  her 

iki grupta da  olumlu karşılandı . Başkan arkadaşlar  bir (1) yıl süre ile  görev yapacak  imar 

komisyonu üyelikleri için  Ender KOCAMAN ,Turgay ATASELİM  ve Birkan UYANIK’ı  

oylarınıza sunuyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi. 

    Başkan arkadaşlar   gündemin bu maddesi ile ilgili 3.ncü konu Kültür Turizm Sanat-

Gençlik Spor Eğitim Komisyonu  üyelikleri seçimidir. CHP grubu  Fatma Tuğçe TURNA 

GÜNEY’i  Ak parti grubu ise  Cafer GERDAN ve  Ahmet HATİNOĞLU’nu önerdi. Başkan 

arkadaşlar  her üç aday arkadaşımızın Kültür Turizm Sanat- Gençlik Spor Eğitim 

Komisyonunda  bir (1) yıl süre ile görev yapmasını  oylarınıza sunuyorum dedi, teklif 

oybirliği ile kabul edildi. 

                                                   Karar No       : 12.04.2019 

                                               Karar No       : 13 

 

 

         5393 Sayılı Belediye kanununun  24. Maddesi gereği  Plan ve Bütçe Komisyonu 

üyeliklerine  belediye meclis üyelerinden  Mustafa Kemal TATAR, Murat KOPARMAL ve 

Recai ÖZDEMİR, İmar  komisyonu üyeliklerine  Turgay ATASELİM,Ender KOCAMAN ve 

Birkan UYANIK, Kültür Turizm Sanat- Gençlik Spor Eğitim Komisyonu  üyeliklerine  Cafer 

GERDAN,Ahmet HATİNOĞLU ve Fatma Tuğçe  TURNA GÜNEY bir (1) yıl süre  ile  

görev yapmak üzere seçildiler. 

 

 

      Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU            Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY      Pelin TURNA GÜVEN 

 

 

            Başkan arkadaşlar gündemin 5.nci maddesi  birlik üyelikleri seçimidir.  KAÇKARBİR  

üyeliği için  benim dışında  2 asıl ve 2 yedek  üye seçilecek olup, asıl üyelikler için Murat 

KOPARMAL ve Mustafa Kemal TATAR ‘ı, yedek  üyelikler için ise  Cafer GERDAN  ve 

Birkan UYANIK’ı teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

                                              Karar No       : 12.04.2019 

                                               Karar No       : 14 

 

      Kaçkar Katı Atık ,Mezbahane ve İtfaiye Birliği (KAÇKARBİR) asıl  üyeliklerine Murat 

KOPARMAL ve Mustafa Kemal TATAR ‘ı, yedek  üyelikler için ise  Cafer GERDAN  ve 

Birkan UYANIK seçildiler. 

    

      Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU            Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY      Pelin TURNA GÜVEN 
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     Başkan arkadaşlar  gündemin bu maddesi ile ilgili  ÇOKAP üyelikleri seçimi olup, bu 

birlik için  meclis içerisinden  2 üye  meclis dışından 1 üye  olmak üzere  belediye başkanı ile 

birlikte  4 asıl üye 2 yedek üye  seçilecek olup, bu birlik üyeliği için  meclis içerisinden Pelin 

TURNA GÜVEN ve Ender KOCAMAN  meclis dışından ise Çevre Mühendisi Tanju 

GÜNEY’in asıl üye,  yedek üyelikler için ise  Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY  ve Turgay 

ATASELİM’in seçilmesini oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

                                               Karar No       : 12.04.2019 

                                               Karar No       : 15 

 

       Çoruh Havzası Kalkınma Birliği (ÇOKAB)  asıl üyeliklerine ,Belediye  meclis üyesi  

Pelin TURNA GÜVEN, Ender KOCAMAN ile Çevre Mühendisi  Tanju GÜNEY’in, yedek 

üyeliklere ise  Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY ve Turgay ATASELİM’in  seçildi. 

 

 

      Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU            Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY      Pelin TURNA GÜVEN 

 

 

       Başkan arkadaşlar gündemin 5.nci maddesi ile ilgili  Doğu Karadeniz Belediyeler 

Birliğine   1 asıl ve 1 yedek üye seçimi yapılacak olup,  asıl üyelik için  Turgay 

ATASELİM’i,  yedek üyelik için ise  Birkan UYANIK’ı teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği 

ile kabul edildi.  

 

                                               Karar No       : 12.04.2019 

                                               Karar No       : 16 

 

        Doğu Karadeniz belediyeler Birliği  asıl üyeliğine  Turgay ATASELİM,yedek üyeliğe 

Birkan UYANIK seçildiler. 

 

 

      Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU            Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY      Pelin TURNA GÜVEN 

 

 

       Başkan arkadaşlar   gündemin 5.nci maddesi ile ilgili  Tüketici Hakem Heyetine  1 asıl 1 

yedek üye seçilmesi ile ilgili olup,  asıl üyeliğe Emine KURUOĞLU’nu ,yedek üyeliğe ise 

Murat KOPARMAL’ı teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi. 
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                                                 Karar No       : 12.04.2019 

                                                 Karar No       : 17 

 

         Tüketici Hakem Heyeti asıl üyeliğine  Belediye meclis üyelerinden  Emine 

KURUOĞLU,yedek üyeliğe Murat KOPARMAL seçildiler. 

 

 

   

      Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU            Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY      Pelin TURNA GÜVEN 

 

 

         Başkan arkadaşlar gündemin 6.ncı maddesi  2018 mali yılı Denetim komisyonu raporu 

hakkında bilgilendirmedir.Raporu okumak üzere  komisyon üyesi Mustafa Kemal TATAR’a  

sözü veriyorum dedi. Mustafa Kemal TATAR  rapor hakkında  meclisi bilgilendirdi. Başkan 

arkadaşlar  denetim komisyonu raporunda belirtildiği üzere , yapılan bir takım iş ve 

işlemlerde  eksikliklerin olduğu görülmektedir. Yapım işlerinde  yapılan iş ile ilgili  herhangi 

bir kaydın olmadığı,  hizmet alımı ile çalıştırılan  iş makinelerinin  çalışma saatleri ile ilgili 

kayıt tutulmadığı ,65 personelden oluşan  belediye  şirketi bulunmasına rağmen  hizmet alımı 

ile ilgili personel ile  herhangidir sosyal güvencesi olmadan  personel çalıştırıldığı, ihale 

yapılmadan  akaryakıt alımları yapıldığı, fen işleri tarafından düzenlenen hak edişlerde  bir 

takım eksikliklerin olduğu,  şehirlerarası otobüs terminalinde  giriş ve çıkışlarda  düzen 

olmadığı, araçlardan kesilen  ücretlerle ilgili düzensiz kayıtlar tutulduğu, otogar yetkilisinden 

alınan sözlü bilgiler doğrultusunda  ,bir takım ihtiyaçlı kişilerin  yetkililerin talimatı sonucu  

otobüslerle  nakli  sağlandığı ancak, bu konuda da  herhangi bir resmi kayıt ve tutanak 

olmadığı görülmektedir. Yine Arhavi Belediyesi  Gençlik ve Spor Kulübü ile ilgili  seyahat, 

konaklama, ulaşım ve malzeme giderleri için  çeşitli firmalardan toplam  1.350.000,00 TL 

fatura kesildiği, bunun dışında da  yine aynı kulübe 104.000,00 TL  nakdi yardım yapıldığı 

görülüyor.  Rapor değerlendirildiğinde tüm bu işlemlerle ilgili geriye dönük yeniden inceleme 

yapılaması gerekiyor.Yine  Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan  belediyemizin borçları ile 

ilgili  denetim komisyonuna eksik bilgi verildiği,  ilgili memura sorulduğunda  kendisinden bu 

şekilde düzenlenmesi istendiği söylemiştir. Ancak,  bir memurun asla  böyle bir hataya da 

düşmemesi gerekir.  Başkan bu konuda söz almak isteyenler varmıdır dedi,Söz alan Turgay 

ATASELİM  bir memurun kendi görevi ile ilgili  komisyona yanlış bir bilgi veriyorsa bu 

suçtur. Bu nedenle  yapılan  denetim komisyonu da  sağlıklı değildir. Mutlaka  işlenen bu 

suçun karşılığı olmalıdır. Başkan arkadaşlar  bu konu ile ilgili  görevli arkadaşlarımızdan  

savunma alınacak olup, sizlere bilgi verilecektir dedi. Başkan arkadaşlar  şu anki toplam borç 

tutarımızın 30.700.000,00 TL olduğu ,piyasa borcunun ise 6.114.000,00 TL olduğu 

görülmektedir.Başkan arkadaşlar  denetim komisyonu raporunda görülen eksiklikler  ve 

hatalarla ilgili  gerekli soruşturma başlatılıp, gereği yapılacaktır dedi. 

                  Başkan arkadaşlar  gündemin  7.nci maddesi  2018 mali yılı  Belediye Başkanı 

faaliyet raporunun görüşülmesidir. Faaliyet raporu görevliler tarafından okunacaktır dedi ve 

okundu. Başkan arkadaşlar  faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, 
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üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar 2018 mali yılı belediye başkanı faaliyet 

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

 

   

                                               Karar No       : 12.04.2019 

                                               Karar No       : 18 

 

        

     2018 mali  yılı belediye başkanı  faaliyet raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar 

verildi. 

 

      Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU            Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY      Pelin TURNA GÜVEN 

 

 

 

           Başkan arkadaşlar gündemin 8.nci maddesi  belediye başkan yardımcısı maaşının 

görüşülmesidir. Başkan arkadaşlar belediye başkan yardımcısı mevcut maaşının 4.046,00 TL 

olduğunu  bu ücretin  aynen devam etmesini, devam eden yıllar için ise  Kamu Görevlileri 

Hakem Heyetinin belirleyeceği memur aylıkları artış oranının  bu kadro içinde  aynen 

uygulanmasını  teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

 

                                               Karar No       : 12.04.2019 

                                               Karar No       : 19 

 

       Belediye başkan yardımcısı  maaşının  (dörtbinkırkaltı ) 4.046.00 TL  olarak 

belirlenmesini devam eden yıllar için ise  Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin belirleyeceği 

memur aylıkları artış oranının  bu kadro içinde  aynen uygulanmasına oybirliği ile karar 

verildi.   

 

      Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU            Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY      Pelin TURNA GÜVEN 

 

 

         Başkan arkadaşlar gündemin 9.ncu maddesi  meclis toplantı gün ve  saati ile  tatil ayının 

belirlenmesidir. Başkan arkadaşlar  daha önce uygulandığı gibi meclis toplantılarının  her ayın 

ilk Çarşamba günü sat :15.00’da toplanmasını, meclisin tatil ayı olarak  Ağustos ayının 

belirlenmesini oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 
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                                              Karar No       : 12.04.2019 

                                               Karar No       : 20 

 

  Meclis toplantılarının  her ayın ilk Çarşamba günü sat :15.00’de yapılmasına, meclisin tatil 

ayı olarak  Ağustos ayının belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.  

       

 

        Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU            Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY      Pelin TURNA GÜVEN 

 

 

            Başkan arkadaşlar gündemin 10.ncu maddesi  Mali Hizmetler Müdürlüğünün  

önergesi olup,  okutuyorum dedi ve okundu. Görüldüğü üzere  Halk Bankası Arhavi 

şubesinde bulunan  önergedeki hesabımızın  bloke edilmesi ile ilgili  kamu yararı olduğuna 

dair  karar almamız gerekiyor.Şuan bir şirket tarafından  alacağına binaen  hesabımıza bloke 

koydurmuştur. Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden 

söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar  Halk Bankası Arhavi şubesindeki belediyemize ait  TR97 

0001 2009 1770 0007 0000 03 no’lu hesabımızın  kamuya tahsisli  hesap olarak  kabul 

edilmesini oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

                                             

 

                                                    Karar No       : 12.04.2019 

                                                     Karar No       : 21 

 

   Halk Bankası Arhavi şubesindeki belediyemize ait  TR97 0001 2009 1770 0007 0000 03 

no’lu hesabımızın  Kamuya Tahsisli Hesap  olarak  belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.  

        

        Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU            Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY      Pelin TURNA GÜVEN 

 

 

            Başkan arkadaşlar gündemin son maddesi  Artvin_Arhavi Organize Sanayi  

Müteşebbis Heyetinin yeniden belirlenmesi konusudur. Mahalli İdareler genel seçimleri 

sonucunda  müteşebbis heyetin  yeniden tespiti  ile ilgili  önceden görev alan üyelerimizden  

istifa dilekçeleri alınmıştır. Ben müteşebbis heyette görev alacak asıl üyelerin  Vasfi 

KURDOĞLU,Mustafa Kemal TATAR ,Turgay ATASELİM,Birkan UYANIK , Tamer 

YILMAZ ve Yücel ERGEZEN olarak belirlenmesini  yedek Üyelerin ise Fatma Tuğçe 

TURNA GÜNEY ,Tanju GÜNEY,Serpil ATASELİM,Şadiye KURDOĞLU,İlker ÖZCAN ve 

Şevket KURT olarak belirlenmesini  oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul 

edildi. 
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                                                     Karar No       : 12.04.2019 

                                                     Karar No       : 22 

 

 

       

            Artvin- Arhavi Organize Sanayi  Müteşebbis Heyetinin asıl üyelerine Belediye 

Başkanı   Vasfi KURDOĞLU, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Kemal TATAR ,Turgay 

ATASELİM,Birkan UYANIK , İmar ve Şehircilik Müdürü  Tamer YILMAZ ve Mali 

Hizmetler Müdürü Yücel ERGEZEN ’ın  belirlenmesine,  yedek Üyelerin ise  Belediye 

Meclis Üyesi    Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY, Çevre Mühendisi  Tanju  GÜNEY, Yazı 

İşleri Müdürü Serpil ATASELİM, Emlak ve İstimlak Müdürü Şadiye KURDOĞLU, Su İşleri 

Müdürü İlker ÖZCAN ve Tekniker  Şevket KURT olarak belirlenmesine oybirliği ile karar 

verildi.  

 

 

        Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU            Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY      Pelin TURNA GÜVEN 

 

 

 

                                                        

 

           Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  02.05.2019 

Çarşamba günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 12.04.2019  

 

        Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU            Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY      Pelin TURNA GÜVEN 

 

 


