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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI
Belediye Meclisinin Mart ayı olağan toplantısı 04.03.2020 Çarşamba günü saat 15
15:00’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, Ender KOCAMAN, Recai ÖZDEMİR ve Murat KOPARMAL katılımlarıyla
toplandı. Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY 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 Mart ayı meclis toplantısını gündemsiz
olarak açıyorum ve birtakım konularda bilgilendirme yapacağını dedi. Şubat ayında yağan
yoğun kar yağışı nedeniyle Arhavi Gösteri Merkezi, Kapalı Pazar yeri ve köy durakları ile
ilgili bir takım maddi hasarların yaşandığını, çok şükür ki herhangi bir can kaybının
olmadığını söyledi. Arhavi Gösteri Merkezindeki çadırın yıkılması ile ilgili Mehmet Nazif
GÜNAL beyle görüşmeler yaptığını, kendilerinin bu konuda yardımcı olacağını, kapalı Pazar
yeri ile ilgili ise, pazarcı esnafı ile birlikte yapmak üzere kendileri ile anlaştık dedi. Söz alan
üyelerden Turgay ATASELİM bu konu ile ilgili önergelerinin olduğunu söyleyerek meclise
sundu. Başkan arkadaşlar önergeyi okutuyorum dedi ve okundu. Kısaca önerge Şubat ayında
meydana gelen kar yağışlarında hasar görerek yıkılan Arhavi Gösteri Merkezi, tenis kordu
ve köy durakları üzerindeki yapıların yıkılması hususunda gerekli tedbirin alınıp alınmadığı,
ilgili birimlerce talimat verilip verilmediği, talimat verildi ise, yerine getirilip getirilmediği
konusunun incelenmesi ile ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etmektedirler.
Başkan arkadaşlar önergeye katıldığını öncelikle gündeme alınmasını öneriyorum dedi, teklif
oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar gündemin başında da belirttiğim gibi bahse konu
yerlerde bir takım maddi hasarların oluştuğunu söyleyerek araştırma komisyonunun
yapacağı çalışmalar ve raporu sonucunda ihmali olan görevlilere gereken her türlü hesabın
sorulacağını söyledi. Başkan arkadaşlar bu araştırma komisyonu ile ilgili Ak Parti grubunun
2 üye CHP grubunun da 2 üye ile temsil edilmesinin uygun olacağını, Ak parti grubunun bu
komisyon da kimlerle temsil edeceğini sordu. AK parti grubu Turgay ATASELİM ve Ahmet
HATİNOĞLU’nu önerdi. CHP grubunda ise, Birkan UYANIK ve Emine KURUOĞLU’nu
önerdi. Başkan arkadaşlar önerilen her dört arkadaşımızı da kurulacak olan araştırma
komisyonunda görev yapmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
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İlçemizde Şubat ayında yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Arhavi Gösteri Merkezi,
tenis kordu, kapalı pazar yeri ve köy durakları ile ilgili yaşanan maddi hasarın her yönü ile
araştırılması için iki ay süre ile, Turgay ATASELİM, Ahmet HATİNOĞLU, Birkan
UYANIK ve Emine KURUOĞLU’dan oluşan araştırma komisyonu kurulmasına karar
verildi.

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

Katip
Recai ÖZDEMİR

Katip
Murat KOPARMAL

Başkan arkadaşlar imar planı hakkında bilgi vermek istiyorum dedi. Yeni imar planı
çalışmaları devam etmekte olup, yaklaşık dört ay içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum.
Bu konuda danışman yardımı da almaktayız. İnşallah hep beraber ilçemize yakışır bir imar
planı çalışmasını tamamlayacağız. Yapacağımız imar planı tekrar şikayetlere konu olup,
mahkeme süreçlerini yaşamayacağımız, ilçemizin yapılaşma sorununa çare olacak bir
çalışma olacaktır diye düşünüyorum. Yapılan bu çalışmalarda önceki imar planına göre
yapılaşmasını tamamlamış binaları da koruyacak şekilde yapılacaktır dedi. Başkan
arkadaşlar bir başka konu tören ve temsil giderleri ile ilgilidir dedi. 2019 yılı tören temsil
giderimiz toplam 1.043.000,00 TL olup, bunun yaklaşık 800.00, TL’si ilk üç ayda , yani bir
önceki dönemde gerçekleşmiş geriye kalan bizim döneme ait dokuz ayda ise,bu miktar
200.000,00.TL cıvarındadır. Maalesef bu durum bugün yaşadığımız mali sıkıntılara da sebep
olmuştur. Bir önceki dönemde yapılan harcamaların çok yerinde olmadığını, önceliğimiz
halkımızın beklentisi olan hizmetleri yerine getirmektir dedi. Söz alan Turgay ATASELİM
temsil tören giderlerinin çok yüksek olduğu açık olup, bunu inkar edemeyiz. Ancak bu
harcamaların nerede ise tamamı voleybol kulübüne bir kısmı Arhavi Spor Kulübüne
yapılmıştır. Biz voleybol kulübü ile ilgili geçmiş dönemde başkanımızı bu işe girmemesi
yönünde uyarmış ve itirazlarımızı dile getirmiştik. Ancak, her belediye başkanının kendine
göre bir vizyonu ve hizmet anlayışı vardır. Biz istemesek de bir takım konularda başkanlar
bildiklerini yaparlar. Başkan arkadaşlar voleybol kulübümüzün geçen yıl bütçesi yaklaşık
10-11 milyon civarında gerçekleşmiş, son anda kümede kalmayı başarmıştır. Fenerbahçe
kulübü ise, yaklaşık altı milyon bütçe ile şampiyon olmuş, kulübün bir yıllık malzeme gideri
270.000,00 TL iken , bizim voleybol kulübümüzün malzeme gideri 900.00,00 TL
civarındadır. Söz alan üyelerden Cafer GERDAN bu malzeme giderlerinin sadece voleybol
kulübüne yapılmadığını, bunun içerisinde Arhavi Spor Kulübü, tüm okullarımız ve halk
oyunları ekibimizin malzeme giderleri de bulunmaktadır. Başkan arkadaşlar elbette ki spor
kulüplerimize elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız ve yapıyoruz. Mali imkanlarımız
el verdiği oranda gerek Arhavi Spor Kulübüne gerekse voleybol kulübümüze desteklerimiz
devam etmektedir. Kulüplerimizin hemen hemen bütün deplasman masraflarını belediye
olarak karşılamaktayız. Önümüzdeki yıllarda
çay paketleme ve pazarlama işinde
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beklentilerimiz gerçekleşirse bu yardımlarımız artarak devam edecektir. Başkan arkadaşlar
bir sonraki meclis toplantımızı 1 Nisan’da saat: 10.00’da yapmayı düşünüyoruz. Çünkü 2
Nisan itibari ile Almanya’dan Anadolu Avrupa Emekliler Derneği bünyesinde misafirlerimiz
gelecek olup, yaklaşık 3 gün onları burada ağırlayacağız. Daha sonra bizleri de Almanya’ya
davet edeceklerdir. Bu dernek bünyesinde Avrupa Birliği fonları ile ilçemizde yaklaşık 150
yataklı yaşlı bakım evi düşünülmektedir. Beş yıldızlı otel konseptinde olacak olan bu bakım
evinin 100 yatağı yurtdışında yaşayan yaşlılarımıza, 50 yatağı ise, ilçemize gelecek turistlere
ayrılacaktır. İnşallah hem hizmet yönünden hem de ilçemizin tanıtımı yönünden böyle bir
tesisi ilçemize ve bölgemize kazandıracağız. Başkan arkadaşlar çay paketleme fabrikamız
üretime başlamış olup, çay satışlarımız devam etmektedir. Yakında internet satışına da
başlayacağız. Söz alan üyelerden Murat KOPARMAL daha önce eski köy evlerinin
restorasyonu ile ilgili çalışmalar yapacağınızı söylemiştiniz. Bunla ilgili hangi aşamada
olduğumuzu ne gibi çalışmalar yapıldığını sordu. Başkan cevaben konuşmasında Kemer
köprü köyünde Ocaklı ailesine ait eski evleri ile ilgili görüşmeler yapıldığını, evin Kültür ve
Turizm Bakanlığına devredildiğini , eğer evin restorasyonu ile ilgili 300-500 bin TL
bulabilirsek bir ekip oluşturup, koordine edileceğini, belediyenin misafirhanesi olarak restore
edilebileceğini gelen yabancı ve yerli misafirlerimize eski Arhavi’nin yaşamının, doğal ve
kültürel mirasının yaşatılacağını söyledi. Ayrıca mali imkanlarımız el verdiğinde sahil dolgu
alanına iki veya üç katlı eski Arhavi evi ve serender gibi bir takım yapıların yapılması
düşünülmektedir.

Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir. 01.04.2020
günü saat 10.00’da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 04.03.2020
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