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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

           Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan  toplantısı 01.04.2020  Çarşamba günü saat 

10.00’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, 

Turgay ATASELİM, Ender KOCAMAN, Murat KOPARMAL ve Recai ÖZDEMİR 

katılımlarıyla toplandı. Cafer GERDAN 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 gündeme geçmeden önce gündem dışı   bir 

önergemiz vardır dedi.  Kapalı Pazar yeri esnafının dilekçesine istinaden Zabıta 

Müdürlüğünün bir  önergenin vardır okutuyorum dedi ve okundu. Konunun gündemin son 

maddesine alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.  

                Başkan arkadaşlar  gündemin 1.nci maddesi 2019 Mali yılına ait  Denetim 

Komisyonu raporu hakkında bilgilendirme olup, Ocak ayı meclis toplantısında  belediyemizin 

bir önceki yıl gelir ve giderleri ile  hesap kayıt ve işlemleri için oluşturulan komisyonumuz 

yasada belirtilen süre içerisinde raporunu tamamlamış ve meclis başkanlığımıza sunmuştur. 

Denetim Komisyonu raporunu okuması için  Mustafa Kemal TATAR’a söz veriyorum dedi 

ve rapor okundu. Yapılan denetim sonucunda,   belediyenin gelirle ilgili tahsilat oranının 

düşük olduğu,  geçmiş yıllara ait borçların  oranının  da yüksek olduğu, bu nedenle tahsilat 

oranının yükseltilmesi ile ilgili  meclisinde çalışma yapması gerektiğini, fatura edilen 

malzemenin  kullanım yerlerinin belirtilmediğini,  açıklama kısmına  kullanım alanını ve 

metrajının net bir şekilde belirtilmesi gerektiğini, avans ile alınan mal ve hizmetlerde  

satınalma  birimi tarafından  araştırılıp alınmasının daha uygun olacağını, belediyemizden 

ödeme alan şahıs ve firmaların  belediyemize olan borçları sorgulandıktan sonra  ödeme 

yapılması gerektiğini,belediye birimlerine alınan bir takım eşyaların  herhangidir demirbaş 

kaydının olmadığını, temizlik hizmeti adı altında  farklı bireylere   yaklaşık elliyedibin TL 

civarında  ödeme yapıldığını, Ancak bu kişilerin sigortalı olmadığını, bu nedenle ileride 

doğabilecek  bir kaza  neticesinde  belediyemizin  sıkıntılı  duruma düşebileceğini, Arhavi 

Belediyesi Personel Ltd. Şti’ne  ödemelerin zamanında yapılmayışından ötürü  SGK 

indiriminden faydalanamadığından  şirketin  yıllık  yaklaşık  üçyüzbin TL kadar bir zararının 

söz konusu olduğunu, otogar gelirinin yıllık bazda  5.050 Tl olarak hesaplara işlendiğini, 

bunun da günlük 14 TL’ye  denk geldiğini, mevcut otogarın yoğunluğuna bakıldığında  bu 

oranın çok düşük görüldüğünü, bu konu ile ilgili inceleme yapılması gerektiğini, sarf 

evrakların incelenmesinde  sorumlu birim amirleri ve personelin  imzalarının eksik olduğu 

görülmüş ve an itibari ile Mali Hizmetler Müdürü uyarılarak  evraktaki eksikliklerin 

giderildiğini,  2019 yılı bütçe gelir ve giderleri incelendiğinde personel gideri oranının  

%40,45 olarak gerçekleştiğini, ilçemizin geçmiş dönemlerde yaşamış olduğu doğal afetlerden 

dolayı mahkemenin  kurumumuzu % 20 oranında  kusurlu bulmasından dolayı sigorta  

şirketlerine  yaklaşık  kırk bin TL civarında  tazminat ödemek zorunda kaldığını, 

belediyemize kayıtlı birçok telefonun  aktif olmamasına rağmen  gereksiz abone ücreti 
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ödendiğini ve  bütün bunların  yeniden gözden geçirilerek  yaşanan aksaklıkların düzeltilmesi 

kanaatine varılmıştır. Başkan arkadaşlar denetim komisyonu raporu hakkında söz almak 

isteyenler varmıdır dedi.Söz alan üyelerden Turgay ATASELİM  bütçe gelirlerimizin  

personel gideri oranı % 40 .50 oranında görüldüğünü ancak, bunun net ücret üzerinden 

hesaplandığını , brüt giderleri de içerisine katarsak personel gideri oranının  yaklaşık % 

60’lara denk geleceğini,  bu nedenle  bu bütçe ile  bir belediye başkanının  nasıl hizmet 

verebileceğini düşünemediğini söyledi. Başkan arkadaşlar   göreve geldiğimizde  5 personeli 

emekliye sevk ettiğini, yakın tarihte 7 personelin de emekliye sevk edileceğini, ayrıca  yılbaşı 

itibarı ile  bazı memur personelin de emekli olacağından  bu oranın bir miktar düşeceğini,   

elbette belediye başkanı olarak  bazı güvendiği kişilerle çalışması gerektiğini, bu nedenle  

kendi döneminde  5-6 personelin işe alındığını  söyledi. Başkan arkadaşlar  denetim  

komisyonu tarafından tespit edilen eksikliklerin  ve tavsiyelerin dikkate alınarak  ilgili 

birimler  tarafımca uyarılarak  bundan böyle  bu tür eksikliklerin yaşanmaması sağlanacaktır.  

      Başkan arkadaşlar gündemin 2.nci maddesi 2019 Malı yılı belediye  başkanı faaliyet 

raporunun görüşülmesidir.Bu madde ile ilgili  yasa gereği  meclis oturumunu yönetmek üzere 

yerimi  meclis birinci başkan vekili Ahmet HATİNOĞLU’na bırakıyorum dedi.Ahmet 

HATİNOĞLU    görevlilere 2019 yılı faaliyet raporunu okuttu. Konu ile ilgili söz almak 

isteyenler varmıdır dedi. Üyelerden söz alan olmadı.  Meclis 1.nci başkan vekili  2019 yılı 

belediye başkanı faaliyet raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan 

oylamada teklif oybirliği ile kabul edildi. 

                                                       Karar No       : 01.04.2020 

                                                       Karar No       : 12 

           

         2019 yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar 

verildi. 

 

 

           

      Başkan                                              Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                      Recai ÖZDEMİR                 Murat KOPARMAL 

 

 

                     

      Başkan arkadaşlar gündemin 3.ncü maddesi  bir yıl süre ile görev yapacak encümen 

üyelikleri seçimidir.Seçimler yasa gereği gizli oyla yapılacak olup, oy pusulalarına iki isim 

yazılacaktır. CHP  grubu olarak Birkan UYANIK  ve Emine KURUOĞLU’nu  aday 

gösterdiklerini söyledi AK Parti  grubu ise  Ender KOCAMAN ve Recai ÖZDEMİR’i  aday 

gösterdi . Başkan arkadaşlar seçimlere geçiyorum dedi ve oy pusulaları dağıtıldı. Yapılan gizli 

oylama  sonucunda üyelerden Birkan UYANIK  ve Emine KURUOĞLU  6’şar oy,üyelerden 

Ender KOCAMAN  ve Ersin ÖZDEMİR  5 ’er oy aldılar.Bu oylanma sonucuna göre  Arhavi 

Belediyesi encümen üyeliklerine Birkan UYANIK  ve Emine KURUOĞLU  bir yıl süre ile 

görev yapmak üzere seçildiler. 
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                                                      Karar No       : 01.04.2020 

                                                       Karar No       : 13 

 

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği belediye encümen üyeliklerine  

meclis üyelerinden Birkan UYANIK ve Emine KURUOĞLU  bir yıl süre ile görev yapmak 

üzere seçildiler. 

 

           

      Başkan                                              Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                     Recai ÖZDEMİR                    Murat KOPARMAL 

 

      

   

             Başkan arkadaşlar gündemin 4.ncü maddesi ihtisas komisyonu üyeliklerinin 

seçimidir.Bu konu ile ilgili imar komisyonu,Plan ve Bütçe Komisyonu ile, Kültür, Turizm 

,Sanat, Sağlık ,Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu  ve Mimari Estetik  Komisyonu seçimleri 

yapılacaktır.Gündemin bu maddesi ile ilgili imar komisyonu üyeliklerinin seçimlerine 

geçiyorum dedi.Meclis gruplarının oranlanması sonucunda 4 üyeden oluşacak komisyonda 

CHP  Parti grubu 2 ,AK Parti  grubu  2 üye  ile temsil edilecektir CHP grubu olarak İmar  

komisyon için  Birkan UYANIK  ve Mustafa Kemal TATAR isimleri  düşünüyoruz dedi.AK 

Parti grubu ise  Turgay ATASELİM  ve Ender KOCAMAN bu komisyonda  görev 

alacaklarını  söyledi. Başkan arkadaşlar önerilen bu   dört ismin   bir yıl süre ile  imar 

komisyonunda görev yapmalarını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.  

       Başkan arkadaşlar  gündemin bu maddesi ile ilgili ikinci konu Plan ve Bütçe komisyonu 

üyeliklerinin seçimidir. CHP grubunun bu komisyon için   Birkan UYANIK ve Mustafa 

Kemal TATAR önerdiğini söyledi  . Ak Parti grubu ise   Murat KOPARMAL ve Recai 

ÖZDEMİR ‘i önerdi. Başkan arkadaşlar her dört  üyenin bir yıl süre ile  Plan ve Bütçe 

Komisyonu üyeliğini oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.  

     Başkan arkadaşlar gündemin bu maddesi ile ilgili üçüncü konu  Kültür, Turizm ,Sanat, 

Sağlık ,Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliği seçimidir. CHP  grubu olarak Pelin 

TURNA GÜVEN ve Emine KURUOĞLU’nu  önerdiklerini, AK Parti  grubu ise Cafer 

GERDAN ve  Ahmet HATİNOĞLU ‘nu önerdi. Başkan arkadaşlar her dört  üyenin Kültür, 

Turizm ,Sanat, Sağlık ,Gençlik Spor ve Eğitim komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmasını 

oylarınıza sunuyorum dedi,teklif  oybirliği ile kabul edildi. 

       Başkan arkadaşlar gündemin bu maddesi ile ilgili   Mimari Estetik Komisyonu 

üyeliklerinin belirleneceğini söyledi. CHP grubu Birkan UYANIK ve Emine 

KURUOĞLU’nu   Ak Parti grubu ise, Turgay ATASELİM  ve Ender KOCAMAN’ı önerdi. 

Başkan arkadaşlar  ayrıca  bu komisyon için  İmar ve Şehircilik müdürü Tamer YILMAZ, 

Çevre Mühendisi Tanju GÜNEY ile  meclis dışından  mimar Filiz UZUN YARIMCIU’nın  

bu komisyonda görev  yapmasını önerdiğini,  önerilen  isimlerin mimari estetik 

komisyonunda 1 yıl süre ile görev yapmalarını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile 

kabul edildi. 
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                                                Karar Tarihi : 01.04.2020 

                                                Karar No       : 14 

 

             Arhavi Belediyesi İmar Komisyonu üyeliklerine  meclis üyelerinden Birkan 

UYANIK, Mustafa Kemal TATAR , Turgay ATASELİM ve Ender KOCAMAN,Plan ve 

Bütçe Komisyonu üyeliklerine, meclis üyelerinden Birkan UYANIK, Mustafa Kemal 

TATAR, Murat KOPARMAL  ve Recai ÖZDEMİR,  Kültür, Turizm ,Sanat, Sağlık ,Gençlik 

Spor ve Eğitim üyeliklerine meclis üyelerinden  Pelin TURNA GÜVEN, Emine 

KURUOĞLU, Cafer GERDAN ve Ahmet HATİNOĞLU, Mimari Estetik Komisyonu 

Üyeliklerine  meclis üyelerinden  Birkan UYANIK, Emine KURUOĞLU,Turgay 

ATASELİM  ve Ender KOCAMAN, İmar ve Şehircilik Müdürü Tamer YILMAZ , Çevre 

Mühendisi Tanju GÜNEY ve  belediye dışından mimar Filiz UZUN YARIMCI 1 (bir) yıl 

süre ile görev yapmak üzere seçildiler. 

     

 

         Başkan                                              Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                     Recai ÖZDEMİR                    Murat KOPARMAL 

 

    

 

    Başkan arkadaşlar gündemin 5.nci  maddesi  Arhavi  revizyon ve ilave imar planı ile ilgili 

konunun görüşülmesidir dedi.  Başkan arkadaşlar bildiğiniz üzere İçişleri Bakanlığı genelgesi 

ile  Nisan Mayıs ve Haziran ayı meclis toplantıları  ertelenmişti.  Ancak,  ilçemizin şu an imar 

planından yoksun olması  ve  işin aciliyeti nedeniyle  bu konunun görüşülmek üzere  Nisan 

ayı meclis toplantısının gerekli  fiziki  hijyen ve sağlık tedbirleri alınarak  yapılması yönünde  

Arhavi Kaymakamlığı bilgilendirilmiştir.  Başkan arkadaşlar imar planı ile ilgili hizmet 

aldığımız  danışmanların , Şehir Plancısının  ve imar komisyonumuzun  biran önce  bu planla 

ilgili   çalışmaları hızlandırması için  konunun İmar komisyonuna havale edilmesini teklif 

ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

             Başkan arkadaşlar gündemin son maddesi   Kapalı Pazar yeri  ile ilgili  Rize Seyyar 

Pazarcılar  Yardımlaşma  ve Dayanışma Derneğinin dilekçesine istinaden  Zabıta 

Müdürlüğünün önergesinin görüşülmesidir.  Başkan arkadaşlar  geçtiğimiz aylarda yoğun kar  

yağışı nedeniyle  çatısı yıkılan  Pazar yeri ile ilgili  pazarcılar adına  Pazarcılar derneği 

başkanlığı tarafından  orada yapılacak  ve yaklaşık   ikiyüzellibin TL  ‘ye mal olacak  çatı 

imalat giderinin  ikiyüzbin TL’sinin Pazar esnafı tarafından  karşılanmasını teklif etmişler, 

bunun karşılılığında  beş yıl süre ile  yer işgal harcı ücretinin  alınmamasını  talep etmişlerdir. 

Başkan arkadaşlar yaptığımız değerlendirme sonucunda   yaklaşık ikiyüzellibin TL’ye mal 

olacak  bu çatı imalatının  Pazar esnafının teklif ettiği  ikiyüzbinTL bedelin   iki yıllık   yer 

işgal harcı ücretini karşıladığını , ancak bu teklifin  kendilerinden gelmesi nedeni  ve  bugün 

yaşadığımız  salgından ötürü Pazar yerinin kapalı olması sebebi sonucunda  bir yıl da belediye 
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olarak  yardımcı olmayı düşünerek  ,ödenecek bedel karşılığında  3 yıl süre ile  yer işgal harcı 

ücreti alınmaması uygun görülmüştür.  Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler 

varmıdır dedi,  Söz alan üyelerden Ender KOCAMAN  kapalı Pazar yeri ile ilgili  çevre 

sakinlerinin  şikayet varmıdır  diye sordu. Başkan cevaben   1-2 çevre  sakininden  böyle bir 

şikayetin olduğunu ancak,  çevre sakinlerinin etkilenmemesi yönünde her türlü tedbirin 

alınacağını söyledi. Başkan arkadaşlar   yaklaşık  ikiyüzellibinTL’ye mal olacak  kapalı Pazar 

yeri  çatı imalatı için  Rize Seyyar Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine  üye  

Pazar esnafından alınacak  ikiyüzbinTL tutarı karşılığında  üç (3) yıl süre ile  yer işgal harcı 

ücreti  alınmamasını ve  adı geçen  dernekle  bu karar üzerinden  sözleşme yapılmasını  

oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

                                                Karar Tarihi : 01.04.2020 

                                                Karar No       : 15 

 

           Yaklaşık 250.000,00 ( ikiyüzellibin ) TL’ye mal olacak kapalı Pazar yeri çatı imalatı 

için  Rize Seyyar Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine  üye  Pazar esnafından 

alınacak   200.000,00 ( ikiyüzbin ) TL tutarı karşılığında 3  (üç ) yıl süre ile  yer işgal harcı 

ücreti  alınmamasına ve  adı geçen  dernekle  bu karar üzerinden  sözleşme yapılmasına 

oybirliği ile karar verildi.   

 

 

 

    Başkan                                               Katip                                            Katip  

Vasfi KURDOĞLU                 Recai ÖZDEMİR                    Murat KOPARMAL 

     

 

           Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.   İçişleri Bakanlığının 

genelgesi doğrultusunda olağan üstü meclis toplantısı hariç Mayıs ve Haziran olağan meclis 

toplantılarının yapılması düşünülmemektedir. Olağanüstü toplantı yapılması düşünüldüğünde 

yasal mevzuat gereği gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 01.04.2020 

     

 

        Başkan                                               Katip                                            Katip  

Vasfi KURDOĞLU                 Recai ÖZDEMİR                    Murat KOPARMAL 

 

 


