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 MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

           Belediye Meclisinin Mart  ayı olağan  toplantısı 02.03.2022  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, Ender 

KOCAMAN, Recai ÖZDEMİR ,Cafer GERDAN ve Murat KOPARMAL katılımlarıyla 

toplandı. Üyelerden Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY ve 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 gündem  dışı 4 adet önerge 

vardır, sırası ile okutuyorum dedi ve okundu.  İlk önergenin kendisine ait olduğunu 

söyleyerek,  geçmiş yıllarda olduğu gibi belediyemizin  ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan 

gelişimine katkı sunacağına inandığımız kardeş belediyeler ilişkisi bağlamında,  Mersin 

Yenişehir Belediyesi, Adana Çukurova Belediyesi ve Antalya Döşemealtı Belediyesi ile  

kardeş belediye ilişkisi kurulması için  konunun gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi, 

teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar gündeme alınması talep edilen 2.nci konu 

SS 47 no’lu Arhavi Şehiriçi Dolmuş Kooperatifine ait  dilekçe olup,  Ocak ayı meclis 

toplantısında  4.00 TL olarak belirlediğimiz sivil taşıma ücretinin 5.00TL, 3.00TL olarak 

belirlediğimiz  öğrenci ve özel durumlar için taşıma ücretinin  4.00 TL olarak 

güncellenmesini talep etmektedirler. Konunun gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi, 

teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar  İyi Parti İlçe Başkanlığına ait  3.ncü önerge 

ile Ak Parti Meclis grubuna ait önerge  aynı bağlamda olup,  ülkemiz ile birlikte  dünyayı 

etkisi altına alan  küresel ısınma ve  ekolojik dengenin bozulması ile  ilçemizde yakın tarihte 

gerçekleşecek  Arhavi Organize Sanayi ile  Rize_ Artvin Havaalanı gibi birtakım gelişmeler 

göz önüne alındığında , nüfusun artacağı da düşünüldüğünde  yeni su havzalarına ihtiyaç 

duyulacağı  görülmektedir. Bu nedenle  ilçemiz balıklı ve Üçirmak köyleri sınırlarındaki 

doğal suların  içme suyu olarak kullanılmak üzere  gerekli çalışmanın yapılması talep 

edilmektedir. Konunun gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul 

edildi.  

 

     

      Başkan arkadaşlar gündemin  1.nci maddesi  Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen  

Arhavi imar planları hakkında  bilgilendirme konusudur . Bildiğiniz üzere daha öncede 

olduğu gibi en son hazırlamış olduğumuz imar planları da  idare mahkemesi tarafından iptal 

edilmiştir.  İptal kararının hemen akabinde  ivedilikle  çalışmalar başlatılmıştır. Şehir plancısı 

arkadaşımız tarafından  mahkemenin iptaline gerekçe olan  konular  ile  ilgili kurumlardan  

görüş alınarak  çalışmalar başlatılmış ve  yapılan çalışmalar hakkında  imar komisyonumuzla 

birlikte zaman zaman bir araya gelerek değerlendirme yapmaktayız. Hedefimiz  imar 

planlarının  6 Nisan’da yapılacak meclis toplantısına kadar hazır hale getirilip,  meclisimize 

sunulmasıdır.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyen arkadaşlarımız varmıdır dedi.  
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Söz alan üyelerden Birkan UYANIK  birçok girişimcinin  yeni imar planlarını beklediğini ve  

belki 6 Nisan’a kalmadan  daha öncede  planların  tamamlanabileceğini, gerekirse  olağanüstü 

meclis toplantısı yapılabileceğini söyledi. Başkan cevaben  ne kadar erken biterse  bizimde 

değerlendirme yapmak için zamanımız olacaktır. Ancak, her halukarda  6 Nisan’da karara 

bağlayacağız dedi.                                       

  

      Başkan arkadaşlar gündemin 2.nci  maddesi  belediyemizin   ekonomik  ve sosyal 

ilişkilerini geliştirmek ve  kültür sanat ve spor gibi alanlarda  faaliyet  ve projelerin 

geliştirilmesi, ve bu çerçevede gerekli tesisi yapma, yaptırma ve diğer faaliyetlerde 

bulunulması amacıyla  Mersin Yenişehir Belediyesi, Adana Çukurova Belediyesi, ve 

Antalya Döşemealtı Belediyesi  ile  kardeş belediye ilişkisi kurulması konusudur. Başkan 

arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi.Üyelerden söz alan olmadı. 

Başkan arkadaşlar belediyemizin   ekonomik  ve sosyal ilişkilerini geliştirmek ve  kültür sanat 

ve spor gibi alanlarda  faaliyet  ve projelerin geliştirilmesi, ve bu çerçevede gerekli tesisi 

yapma, yaptırma ve diğer faaliyetlerde bulunulması amacıyla Mersin Yenişehir Belediyesi, 

Adana Çukurova Belediyesi, ve Antalya Döşemealtı Belediyesi ile  kardeş belediye ilişkisi 

kurulmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucunda  teklif oybirliği ile kabul 

edildi. 

 

                                                    

                                                  Karar Tarihi : 02.03.2022      

                                                    Karar No       : 07 

           

      

 

      Belediyemizin ekonomik ve sosyal ilişkilerini geliştirmek ve kültür sanat ve spor gibi 

alanlarda faaliyet ve projelerin geliştirilmesi ve bu çerçevede gerekli tesisi yapma, yaptırma 

ve diğer faaliyetlerde bulunulması amacıyla Mersin Yenişehir Belediyesi ile 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 18. Maddesinin  (p)  bendi gereği “kardeş kent “ ilişkisi kurulmasına 

oybirliği ile karar verildi. 

 

       

      

       Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                    Emine KURUOĞLU                        Recai ÖZDEMİR                   
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                                                      Karar Tarihi : 02.03.2022       

                                                      Karar No       : 08 

 

     

 

    Belediyemizin ekonomik ve sosyal ilişkilerini geliştirmek ve kültür sanat ve spor gibi 

alanlarda faaliyet ve projelerin geliştirilmesi, ve bu çerçevede gerekli tesisi yapma, yaptırma 

ve diğer faaliyetlerde bulunulması amacıyla Adana Çukurova Belediyesi ile 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun18.maddesinin   (p)  bendi gereği kardeş kent ilişkisi kurulmasına 

oybirliği ile karar verildi. 

         

 

       

      Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                     Emine KURUOĞLU                    Recai ÖZDEMİR                   

 

 

 

                                                    Karar Tarihi : 02.03.2022 

                                                    Karar No       : 09 

 

      

 

    Belediyemizin ekonomik  ve sosyal ilişkilerini geliştirmek ve  kültür sanat ve spor gibi 

alanlarda  faaliyet  ve projelerin geliştirilmesi, ve bu çerçevede gerekli tesisi yapma, yaptırma 

ve diğer faaliyetlerde bulunulması amacıyla  Antalya Döşemealtı Belediyesi ile 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 18.maddesinin   (p)  bendi gereği kardeş kent ilişkisi kurulmasına 

oybirliği ile karar verildi.  

       

 

    

     Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                  Emine KURUOĞLU                     Recai ÖZDEMİR       

 

 

     

      Başkan arkadaşlar  gündemin 3.ncü maddesi  SS 47 no’lu Arhavi Şehiriçi Dolmuş 

Kooperatifinin  yolcu taşıma ücretleri ile ilgili  güncelleme talebinin görüşülmesidir. 

Bildiğiniz üzere  Ocak ayı meclis toplantısında   yolcu taşıma ücretlerini  sivil 4.00TL, 

öğrenci ve özel durum için 3.00TL olarak belirlemiştik. Ancak, son zamanlarda yaşanan  

ekonomik gelişmeler ile  akaryakıt fiyatlarının  aşırı yükselmesinden ötürü yolcu taşıma 

ücretinin  sivil için 5.00TL , öğrenci ve özel durum için  4.00 TL olarak  güncellemesini 
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istemektedirler. Kendisinin de  bu  talebi uygun gördüğünü söyleyerek,  konu ile ilgili söz 

almak isteyenler varmıdır dedi. Söz alan üyelerden Mustafa Kemal TATAR;  son günlerde 

yaşanan  ekonomik dalgalanmalar ile  akaryakıt ve amortisman giderlerinin aşırı yükselmesi 

nedeniyle  talebin yerinde olduğunu söyledi.Söz alan üyelerden Turgay ATASELİM 

önergedeki  artışın uygun olduğuna katıldığını, Ocak ayı meclis toplantısında  artışın yeterli 

olmayacağını söylemiştik. Ayrıca bunun dışında Şehiriçi dolmuş güzergahında  Hopa 

istikametinde çalışmakta olan  Arhavi-Hopa  dolmuşlarının Şehiriçi güzergahında  yolcu indi-

bindi yaptıklarını , Şehiriçi  dolmuş kooperatifinin mağdur edildiğini,bu nedenle  bunun  

engellenmesi için  ilgili birimlerin talimatlandırılmasını istediklerini söyledi. Başkan cevaben  

konu ile ilgili  gerekli birimlere  talimat verileceğini söyledi.   Başkan arkadaşlar  05.01.2022 

tarih ve 03 sayılı  meclis kararı ile     SS 47 no’lu Arhavi Şehiriçi Dolmuş Kooperatifi  sivil 

4.00 TL, öğrenci ve özel durum için  3.00TL olarak kabul edilen  yolcu taşıma ücretlerinin ,  

son günlerde yaşanan  ekonomik sorunlar ile  akaryakıt fiyatları ve   amortisman  

ücretlerindeki  girdi maliyetlerinin  artması nedeniyle  yolcu taşıma ücretlerinin sivil 5.00TL, 

öğrenci ve özel durum 4.00yl olarak  güncellenmesini oylarınıza sunuyorum dedi, teklif 

oybirliği ile kabul edildi.                                                                                

 

Karar Tarihi : 02.03.2022 

                                                        Karar No       : 10 

 

 

      05.01.2022 tarih ve 03 sayılı  meclis kararı ile     SS 47 no’lu Arhavi Şehiriçi Dolmuş 

Kooperatifi  sivil 4.00 TL, öğrenci ve özel durum için  3.00TL olarak kabul edilen  yolcu 

taşıma ücretlerinin ,  son günlerde yaşanan  ekonomik sorunlar ile  akaryakıt fiyatları ve   

amortisman  ücretlerindeki  girdi maliyetlerinin  artması nedeniyle  yolcu taşıma ücretlerinin 

sivil 5.00 TL, öğrenci ve özel durum için  4.00 TL olarak  güncellenmesine oybirliği ile karar 

verildi.  

      

   

        

      Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                  Emine KURUOĞLU                    Recai ÖZDEMİR     

 

              

Başkan arkadaşlar gündemin son maddesi    İyi Parti İlçe Başkanlığı ile  Ak Parti  meclis 

grubunun alternatif su havzaları ile ilgili  taleplerinin görüşülmesidir.    Başkan arkadaşlar  

önergelerden de görüleceği üzere  son yıllarda  ülkemizde birlikte dünyada da yaşanan  

küresel ısınma  ve ekolojik dengenin bozulması gibi nedenler ile  ilçemizi direk etkileyecek 

ve yakın zamanda faaliyete geçecek olan  Arhavi Organize Sanayi ile Rize- Artvin  havaalanı 

gibi bir takım gelişmelerde dikkate alındığında  nüfus oranının da artacağı düşünüldüğünde  

alternatif içme suyu havzalarına  ihtiyaç duyulacağı öngörülmekte olup,  bu bağlamda  

öncelikle ilçemiz Balıklı ve Üçirmak Köyleri sınırlarında  doğal memba sularının  

kullanılması için ivedilikle çalışma başlatılması talep edilmektedir. Gerek Ak Parti meclis 

grubunun , gerekse İyi Parti İlçe Başkanlığının talebinin son derece yerinde olduğunu, konu 



5 
 

ile ilgili çalışmaların  başlatılmasının elzem olduğunu söyledi. Konu ile ilgili söz almak 

isteyenler varmıdır dedi . Söz alan üyelerden Turgay ATASELİM  son yıllarda bütün dünyada 

olduğu gibi ülkemizde ve ilçemizde yaşanan  mevsimsel değişiklikler ve ekolojik dengenin 

bozulması  nedeni ile  mevcut su havzalarının  da  debisinin  azalmasına sebebiyet vermiştir. 

Aynı zamanda yakın tarihte faaliyete geçecek  Arhavi Organize Sanayi ile  Rize Artvin  

havalimanının  nüfus yoğunluğunu  artıracağı  göz önünde bulundurulduğunda  alternatif su 

havzalarına  acil ihtiyaç olduğu aşikardır.     Yine bununla birlikte  ileriki tarihlerde  birçok 

köyümüzün de  su sorunu yaşayacağı görülmektedir. Başkan arkadaşlar  son yıllarda  bütün 

dünyada yaşanan  ve ülkemiz ile birlikte  ilçemizi de etkisi altına alan  küresel ısınma  ve  

ekolojik dengenin bozulması gibi nedenler ile  ilçemizi  direkt etkileyecek  ve  yakın zamanda 

faaliyete geçecek olan Arhavi Organize Sanayi ile Rize- Artvin havalimanı gibi birtakım 

gelişmelerde dikkate alındığında  nüfus oranının artacağı  da düşünüldüğünde  alternatif içme 

suyu havzalarına ihtiyaç duyulacağı öngörülmekte olup, bu bağlamda  öncelikle  ilçemiz 

Balıklı ve Üçırmak Köyleri sınırlarında çıkan  doğal memba sularının  içme suyu olarak 

kullanılması için  ivedilikle çalışma başlatılmasını  oylarınıza  sunuyorum dedi,teklif oybirliği 

ile kabul edildi. 

 

 

Karar Tarihi : 02.03.2022 

                                                        Karar No       : 11 

 

  Son yıllarda  bütün dünyada yaşanan  ve ülkemiz ile birlikte  ilçemizi de etkisi altına alan  

küresel ısınma  ve  ekolojik dengenin bozulması gibi nedenler ile  ilçemizi  direkt etkileyecek  

ve  yakın zamanda faaliyete geçecek olan Arhavi Organize Sanayi ile Rize- Artvin havalimanı 

gibi birtakım gelişmelerde dikkate alındığında  nüfus oranının artacağı  da düşünüldüğünde  

alternatif içme suyu havzalarına ihtiyaç duyulacağı öngörülmekte olup, bu bağlamda  

öncelikle  ilçemiz Balıklı ve Üçırmak Köyleri sınırlarında çıkan  doğal memba sularının  içme 

suyu olarak kullanılması için  ivedilikle çalışma başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.   

 

 

   

   Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                  Emine KURUOĞLU                    Recai ÖZDEMİR                  

 

 

 

  Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  06.04.2022 Çarşamba 

günü saat 13.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 02.03.2022 

      

 

 

     Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                  Emine KURUOĞLU                    Recai ÖZDEMİR                  

 


