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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

               Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan toplantısı 05.04.2017 Çarşamba günü saat 

15.00’da Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Coşkun HEKİMOĞLU 

Başkanlığında üyelerden, H.Tahsin KURDOĞLU, T.Turgay HATİNOĞLU, Turgay 

ATASELİM, Serkan ERGİN, Melek ÖZBAYRAK,Serkan ÇAKAR Ayhan ÖZTÜRK, 

Süheyla ZAİM, Tevfik ERÇİÇEK, Tekin ERGÜNAL ve Mustafa Kemal TATAR ‘ın  

katılımlarıyla toplandı.Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu açıyorum dedi. Başkan 

arkadaşlar Mart ayı olağan meclis toplantısı karar ve tutanaklarını okutuyorum dedi ve 

okundu. Bu karar ve tutanaklara itirazı olan var mıdır dedi. Üyelerden itiraz eden olmadı. 

Başkan arkadaşlar gündeme geçmeden önce İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı bir 

önergesi vardır, okutuyorum dedi ve okundu.Önerge,belediye eski hizmet binasının olduğu 

adadaki dört kat emsalin  bu alanda  yeni bir belediye hizmet binası ve  iş merkezi 

yapılacağından ve kamu yararı bulunduğundan emsalin yedi kata çıkarılması doğrultusunda 

plan değişikliği talep edilmektedir.Konunun gündemin son maddesine alınmasını teklif 

ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.Başkan arkadaşlar gündemimizin 1.nci maddesi 

Denetim Komisyonu raporu hakkında bilgilendirmedir.Her yıl  Ocak ayı meclis toplantısında 

belediyemizin  bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için en 

çok beş üyeden komisyon kurulması gerekiyor dedi. Üç üyeden oluşan komisyonumuz  

raporunu tamamlamış olup,öncelikle kendilerine bu raporun hazırlanmasında verdikleri emek 

için teşekkür ediyorum.Hazırlanan komisyon raporunu okutuyorum dedi ve okundu.Bu arada  

komisyon başkanı arkadaşımız Serkan ERGİN’in  sevgili babası dün itibariyle hakkın 

rahmetine kavuşmuştur.Kendilerine  bir kez daha sabır diliyorum dedi. Başkan arkadaşlar  

komisyon raporunda görüldüğü üzere  geçen yıla göre tahsilatımız bir miktar artsada  

hedeflediğimiz noktaya maalesef ulaşamadık.Yine raporda sarf evraklarda  bir takım 

eksikliklerin olduğu  örneğin, işçi bordoların bir kısmında  yetkili birim amirlerinin imzası 

bulunmadığı,yine ödeme evraklarının bir kısmında  harcama yetkililerinin  imzasının eksik 

olduğu, mal alımlarında  teslim- tesellüm belgesinin bulunmadığı, iş  makinesi 

kiralamalarında iş makinelerinin ne kadar sürelerde  çalıştırıldığına dair tutanak olmadığı gibi 

bir takım eksiklikler bulunmaktadır.Bazı eksiklikler denetim esnasında giderilmiş olup, diğer 

hususlarla ilgili tenkit ve tavsiyeler dikkate alınarak bundan böyle bu tavsiyeler neticesinde  

çalışmalara önem verilecek ve ilgili birim amirleri uyarılacaktır.Görüldüğü gibi komisyon 

raporunda konusu suç teşkil edecek  bir durum söz konusu değildir.Başkan arkadaşlar 

gündemimizin 2.nci maddesi 2016 yılı  Belediye Başkanlığı Faaliyet raporunun 

görüşülmesidir.Yasa gereği bu konu ile ilgili görüşmelere  katılamayacağımdan oturumu 

yönetmek üzere yerimi meclis birinci başkan vekili T. Turgay  HATİNOĞLU’na bırakıyorum 

dedi.Meclis başkan vekili,faaliyet raporunun görevlilerce okunacağını söyledi ve faaliyet 

raporu okundu. Faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyenler  varmıdır dedi söz alan Tevfik 

ERÇİÇEK akaryakıt alımları ile ilgili araç  takip sistemi  kurulup, doğrudan teminle alımların 

yapılmasının daha uygun olacağını, bu konuda  bir çok kamu ve özel kuruluşun bu sistemi 

uyguladığını söyledi.Söz alan Serkan ERGİN,araç takip sisteminin  daha çağdaş bir uygulama 

olacağını ve bunu desteklediğini,peşin akaryakıt alımını desteklediklerini ancak, bunun 
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mutemet eliyle yapılmasının  sakıncalı olabileceğini ,bunun yerine banka ödemesine 

geçileceğinin doğru olacağını söyledi. Meclis  başkan vekili konuşmasında  bu konunun  

faaliyet raporu ile ilgili bir konu olmadığını ancak,  araç takip sisteminin kamu mevzuatlarına 

uygun olmadığını, bu konudaki sorunun akaryakıtın  ihale yolu ile temin edilmesi sonucunda 

çözüleceğini söyledi.Meclis başkan vekili arkadaşlar, 2016 yılı Belediye Başkanı Faaliyet 

raporunun  aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum dedi ,yapılan oylama sonucunda teklif 

oybirliği ile kabul edildi. 

                                                Karar Tarihi : 05.04.2017 

                                                Karar No    :   13 

           2016 yılı Belediye Başkanı Faaliyet raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar 

verildi. 

 

    Başkan                                             Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                     Tekin ERGÜNAL 

 

 

 

          Başkan arkadaşlar gündemimizin 3.ncü maddesi ihtisas komisyonlarının seçimidir 

dedi.Bildiğiniz üzere komisyonlar en az üç en çok beş üyeden oluşmakta olup, daha  işlevsel 

olması açısından komisyonların üç üye olarak oluşturulmasını ön görmüştük.Meclis grup 

temsili oranına göre  iki üye Akpartiye bir üye CHP’ye düşmektedir. Öncelikle  imar 

komisyonu seçimine geçiyorum dedi.AKparti grubu olarak mevcut komisyon üyeleri  Turgay 

ATASELİM ve Melek ÖZBAYRAK’ı önerdiklerini,CHP grubu da yine mevcut komisyon 

üyesi Tevfik ERÇİÇEK’i önerdiğini söyledi.T. Turgay HATİNOĞLU söz alarak  usul 

yönünden hata yapıldığını,ihtisas komisyonlarının  gizli oyla seçilmesini söyledi.Başkan 

cevaben  yasaya göre  ihtisas komisyonları seçimleri açık  oyla yapılmaktadır.Başkan 

arkadaşlar imar komisyonu üyeliği için  grupların önerdiği her üç üyenin  seçimini oylarınıza 

sunuyorum dedi ve üyeler bir yıl süre  ile görev yapmak üzere seçildiler.Başkan arkadaşlar 

diğer bir komisyonumuz  Plan ve Bütçe komisyonu olup,bu komisyonda  görev yapması için  

Akparti grubunun Serkan ERGİN ve Serkan ÇAKAR’ın önerdiğini söyledi.CHP grubu ise  

Süheyla ZAİM’i önerdi.Başkan arkadaşlar  önerilen her üç üyeyi de oylarınıza sunuyorum 

dedi ve üyeler bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiler.Başkan arkadaşlar diğer bir 

komisyonumuz Kültür,Turizm,Sanat,Sağlık, Gençlik,Spor ve Eğitim Komisyonu olup, 

Akparti grubu olarak bu komisyonda görev yapmak üzere Serkan ERGİN ve Serkan 

ÇAKAR’ı önerdikleri,CHP grubu ise Mustafa Kemal TATAR’I önerdiklerini söyledi.Başkan 

arkadaşlar her üç üyeyi de oylarınıza sunuyorum dedi ve  bir yıl süre ile  görev yapmak üzere 

seçildiler.Üyelerden Mustafa Kemal TATAR söz alarak  çevre komisyonunun da kurulmasını 

önerdiğini söyledi.Başkan cevaben  bir sonraki meclis toplantısında  konunun gündeme 

alınmasını daha doğru olacağını söyledi. Başkan arkadaşlar   son komisyonumuz mimari 

estetik komisyonu olup,imar komisyonunda görev yapan arkadaşlarımızın bu komisyonda da 

görev almasının uygun olacağı yönünde geçen yıl  mutabık kalmıştık.Ben yine bu 
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komisyonda  imar komisyonunda görev yapan arkadaşlarımızın yer almasını,meclis dışından 

ise mimar Filiz UZUN YARIMCI ile  İnşaat  Mühendisi Uğur ŞAHİN’in görev yapmasını 

teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.  

 

                                                Karar Tarihi : 05.04.2017 

                                                Karar No    :   14 

 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği  imar komisyonu üyeliklerine 

Turgay ATASELİM,Melek ÖZBAYRAK ve Tevfik ERÇİÇEK,Plan ve Bütçe Komisyonu 

üyeliklerine Serkan ERGİN,Serkan ÇAKAR ve Süheyla ZAİM, Kültür ,Turizm, Sanat 

,Sağlık, Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu  üyeliklerine Serkan ERGİN,Serkan ÇAKAR ve 

Mustafa Kemal TATAR,Mimari Estetik Komisyonu üyeliklerine ise Turgay 

ATASELİM,Melek ÖZBAYRAK ve Tevfik ERÇİÇEK,meclis dışından ise  mimar Filiz 

UZUN YARIMCI ile inşaat mühendis Uğur ŞAHİN  bir yıl süre ile  görev yapmak üzere 

seçildiler. 

    

 

      Başkan                                             Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                     Tekin ERGÜNAL 

 

 

 

        Başkan arkadaşlar gündemimizin 4.ncü maddesi encümen üyelikleri seçimi olup,Akparti 

grubu olarak Serkan ERGİN ve Turgay ATASELİM’i önerdiklerini CHP grubu ise Tekin 

ERGÜNAL ve Ayhan ÖZTÜRK’ü önerdiklerini söyledi.Başkan arkadaşlar encümen üyeliği 

seçimleri yasa gereği gizli oyla yapılacak olup,her bir üye  oy pusulasına  iki isim yazacaktır 

dedi ve oy pusulaları dağıtılarak  oylamaya geçildi.Yapılan oylama sonucunda  üyelerden  

Turgay ATASELİM ve Serkan ERGİN  altışar oy,Tekin ERGÜNAL ve Ayhan ÖZTÜRK  

beşer oy aldı,bir oy da boş çıktı.bu sonuçlara göre  1 yıl süre ile  encümen üyeliklerine Turgay 

ATASELİM ve Serkan ERGİN  seçildiler. 

 

                                                Karar Tarihi : 05.04.2017 

                                                Karar No    :   15 

       

     5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği belediye encümen üyeliklerine  

meclis üyelerinden Turgay ATASELİM ve Serkan ERGİN bir yıl süre ile görev yapmak üzere 

seçildiler. 

 

 

      Başkan                                             Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                     Tekin ERGÜNAL 
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         Başkan arkadaşlar  gündemin 5.nci maddesi  İller Bankasından  içme suyu su alma 

yapıları ve  isale hattı kesin projesi işinde kullanılmak üzere  kredi talebinin 

görüşülmesidir.Kredinin tamamının bedeli 112.000,00TL olup,SUKAP kapsamında 

yapılacağından bunun yarısı olan  56.000.TL  kredi kullanılacak, diğer yarısı ise merkezi 

bütçeden karşılanacaktır.Bu konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi.Söz alan 

Mustafa Kemal TATAR,yapılacak bu hat projesinin içinde arıtma tesisi ilavesi de bulunuyor 

mu diye sordu.Başkan cevaben konuşmasında  ilave arıtma tesisinin de yapılacağını ancak,bu 

projesinin zaten daha önce yapıldığını  bununda ihale aşamasında olduğunu, yapılacak olan 

projenin  mevcut su alma havzasının  yaklaşık iki kilometre yukarısından gelecek su kaynağı 

ile ilgili olup, aşırı yağışlarda  yoğun bulanıklığa sebep olan  sıkıntının giderilmesi için 

planlanmıştır dedi.Söz alan Tevfik ERÇİÇEK, bu konuda meclis grubumuz olarak işin 

başında suyun bu  havzadan alınmasının daha doğru olacağını söylemiştik.Başkan cevaben 

konuşmasında,  bu suyun debisinin  düşük olduğunu, şehrin  suyunun  temini için yeterli 

olmadığını,sadece  yoğun yağışlarda devreye sokulacağını söyledi.Başkan arkadaşlar             

İçme suyu su alma yapıları ve isale hattı kesin projesi işinde kullanılmak üzere  maliyetin  % 

50’lik kısmı İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına 

İlişkin Yönetmelik çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere  İller Bankası 

A.Ş’den 56.00. (Ellialtıbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana  para, faiz 

denetim giderleri, komisyon, vergi,resim,harç,ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş’ce 

teminat olarak alınacak  belediyemiz gelirlerinden ve  İller Bankası A. Ş ve Maliye 

Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan  herhangi bir kesinti 

oranına  bağlı kalmaksızın tamamından ( % 40’ının dışında ve  % ‘100 ‘üne kadar) 

karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması 

halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve 

malzemenin, İller Bankası A.Ş’ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda  ve talep tarihinde  İller 

Bankası A.Ş adına ipotek ve rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ce belediyemize 

kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile 

ilgili devam eden  işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü 

İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye  belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller 

Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye, belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller 

Bankası A.Ş’ye rehin vermeye,İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bundan meydana 

gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. 

Maddesinin yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü 

işlemi yapmaya  belediye başkanının  yetkili kılınmasını  oylarınıza sunuyorum dedi yapılan 

oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 
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                                                Karar Tarihi : 05.04.2017 

                                                Karar No    :   16 

 

    İçme suyu su alma yapıları ve isale hattı kesin projesi işinde kullanılmak üzere  maliyetin  

% 50’lik kısmı İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin 

Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere  

İller Bankası A.Ş’den 56.00. (Ellialtıbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak 

ana  para, faiz denetim giderleri, komisyon, vergi,resim,harç,ücret vs. ödemelerin, İller 

Bankası A.Ş’ce teminat olarak alınacak  belediyemiz gelirlerinden ve  İller Bankası A. Ş ve 

Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan  herhangi bir 

kesinti oranına  bağlı kalmaksızın tamamından ( % 40’ının dışında ve  % ‘100 ‘üne kadar) 

karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması 

halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve 

malzemenin, İller Bankası A.Ş’ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda  ve talep tarihinde  İller 

Bankası A.Ş adına ipotek ve rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ce belediyemize 

kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile 

ilgili devam eden  işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü 

İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye  belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller 

Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye, belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller 

Bankası A.Ş’ye rehin vermeye,İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bundan meydana 

gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. 

Maddesinin yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü 

işlemi yapmaya  belediye başkanının  yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi. 

 

   Başkan                                             Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                     Tekin ERGÜNAL 

 

 

        Başkan arkadaşlar gündemimizin 6.ncı maddesi  Harfiyat döküm bedellerinin 

tespitidir.Bildiğiniz üzere ilçemizde yapılaşmanın çoğalması nedeniyle Harfiyat dökümü 

konusunda  sıkıntılar yaşamaktayız.Bu konu ile ilgili sahilde deniz kıyısında  bir dolgu alanı 

oluşturulup,burada Harfiyat dökülmesini düşündük. Aynı zamanda  ilerisi için bu alanda   

çeşitli düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz. Ancak, Harfiyat döküm bedeli olarak  şu an m3’e 

göre 45 krş bedel almaktayız.Bu bedel komşu ilçemiz Hopa’da m3’te 4.50 TL olarak 

uygulanmaktadır.Bu orana baktığımızda arada ne kadar fark olduğu görülecektir bu nedenle  

bu hususta yeniden bir değer tespiti yapılmalıdır.Konu plan  ve bütçe komisyonuna gidecektir 

ancak,yinede bu konuda söz almak isteyenler varmıdır dedi.Söz alan üyelerden T. Turgay 

HATİNOĞLU  bu konuda yaptığım araştırmalarda  Fındıklı ilçesinin   kamyon başına   102 

TL aldığını, Artvin Belediyesinin ise, m3’de 7 TL  ve ayrıca, 7 TL’de  yol yıkama bedeli 

aldığını söyleyerek  Artvin Belediyesinin uygulamasını uygun bulduğunu söyledi. Başkan 
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arkadaşlar bu konuda çalışma yapmak üzere  konunun Plan ve Bütçe komisyonuna havalesini 

teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

         Başkan  arkadaşlar gündemimizin 7.nci maddesi belediye eski hizmet binasının 

yıkılarak yerine yeni bir hizmet binası  ve ticaret merkezi yapılması konusudur.Burada 

alacağımız karar, binanın yıkılması, yapımı için ihale edilmesi ve kat mülkiyeti kurulduktan 

sonra dükkan ve ofislerin satışının  yapılmasıdır.Bu konuda  mimar Filiz UZUN 

YARIMCI’ya  taslak bir proje hazırlattırılmış olup,  kendisi görsel olarak sunum yapacaktır 

dedi ve sunum yapıldı. Başkan arkadaşlar görüldüğü üzere  1 bodrum, 1 zemin kat ve  6 

kattan oluşan binanın  zemin katında  11 adet dükkanımız,1. Katta  4 adedi 56 m2, diğerleri 

yaklaşık 40 m2 olmak üzere  11 adet  dükkanımız ile  ikinci ve üçüncü katlarda 11 adet  ofis 

dükkanımız mevcuttur.Dördüncü ve beşinci katlar belediye hizmet binası ve kamu hizmet  

binaları  ile altıncı katında  çok amaçlı toplantı salonu, fuaye ,restorant  ve dinlenme salonu 

gibi sosyal tesisler olacaktır.Bu binanın yapımı için sonbahar aylarında start vermeyi 

düşünüyoruz.Başkan konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi,söz alan Serkan 

ERGİN,yapım ihalesi hakkında bilgi edinmesini istediğini söyledi.Başkan cevaben, yapım 

ihalesinin  iş bittikçe istihkak ödemesi şeklinde yapılacağını, asıl yüklenicinin belediye 

olacağını söyledi.Söz alan Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında  daha önce hazırlatıp, meclis  

toplantısında sunum yaptığınız AVM projesinin neden uygulanmadığını sordu.Başkan 

cevaben,daha önceki projeyi düşündüğümüzde Çay_Kur arsasının taşınacağı henüz gündemde 

yoktu.Şimdi ise Çay-Kur’un boşaltacağı bu alanda  daha kapsamlı bir AVM ile  sosyal 

projenin uygulanması teşvik edilecektir dedi.Başkan arkadaşlar  belediye eski hizmet 

binasındaki kiracılarla ilgili ise,satış değeri üzerinden  ihale edilmeksizin hak sahiplerine 

satışını düşünüyoruz ancak,bu konu elbette ki meclisimize gelip  görüşülecek bir 

konudur.Kesinlikle yapılacak olan bu bina da hiçbir dükkan kiraya verilmeyecektir.Söz alan 

üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU, şu an alacağımız karar  bu binanın yıkılıp,yeniden 

yapılması ile ilgilimidir yoksa,proje ile birlikte maliyetlerde çıkarıldıktan sonra bu konuda 

karar alsak ve bu gün sadece  proje yapımı için  yetki kararı alsak  daha doğru olmazmı 

dedi.Başkan cevaben konuşmasında, bunun uygun olabileceğini, iki aşamalı bir karar 

alınabileceğini,  öncelikle proje yapımı ile ilgili  karar alınmasının uygun olabileceğini 

söyledi. Başkan arkadaşlar  belediye eski hizmet binasının yıkılıp,yerine yeni hizmet binası ve  

iş merkezi yapılması hususunda  proje hazırlatılması için  belediye başkanına yetki 

verilmesini oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile karar 

verildi. 

                                                Karar Tarihi : 05.04.2017 

                                                Karar No    :   17 

       Belediye  eski hizmet binasının yıkılarak yerine  belediye yeni hizmet binası ve iş 

merkezi yapılması hususunda  proje hazırlanması için belediye başkanına tam yetki 

verilmesine  oybirliği ile karar verildi. 

 

   Başkan                                             Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                     Tekin ERGÜNAL 



7 
 

 

    Başkan arkadaşlar gündemimizin 8.nci maddesi  mülkiyeti Mustafa ÖZGÜL’e ait 

Musazade mahallesi Hüseyin GÜRKAN Lisesi arkasındaki 616 ada,1,2,3,4 ve 5 sayılı 

parseller,54 ada,33,36 ve 37 sayılı parseller  ile 737 ada, 5 no’lu parsellerle ilgili imar plan 

değişikliği talebidir. Zaten aynı alanda  daha önce  Yüksel ÖZBAN’ın  aynı konuda talebi 

vardı ve komisyona havale etmiştik.Şimdi tümünün birlikte ele alınarak çözülmesi daha 

uygun olacaktır.Bu nedenle konunun imar komisyonuna havalesini teklif ediyorum dedi,teklif 

oybirliği ile kabul edildi. 

      Başkan arkadaşlar gündemimizin 9.ncu maddesi Kale Mahallesinde mülkiyeti Hamdi 

CANOĞLU’na ait 163 ada,77 sayılı parseldeki imar plan değişikliği talebidir. Bildiğiniz 

üzere mevcut imar planında “ Sosyal Tesis Alanı “ olarak görünen bu alanın “Turizm Tesis 

Alanı” olarak yeniden plan değişikliği yapılması için belediyemize başvurmuş ve konuyu 

imar komisyonuna havale etmiştik. İlgilinin bu alanda yıldızlı otel yapma talebi vardır.Konu 

ile ilgili imar komisyonu başkanı Turgay ATASELİM’e söz veriyorum dedi.Komisyon 

başkanı  komisyon raporunu okudu.Komisyon raporu kısaca, ilgiliye ait 163 ada,77 sayılı 

parselde  mevcut imar planında  E:0.60,Hmax=12.50 gözükmekte,turizm tesis alanı olarak 

TAKS/ KAKS=0.25 / 0.75 Hmax:14.50 ve tarihi doku yapılması durumunda  KAKS=1.00 

olması şeklinde hazırlanan  imar plan değişikliğinin  3194  Sayılı İmar Kanununun 8b 

maddesine göre  aynen uygun olduğu yönünde  üyelerden Turgay ATASELİM ve Melek  

ÖZBAYRAK olumlu görüş belirtmiş,üyelerden Tevfik ERÇİÇEK ise  Karayolları Bölge 

Müdürlüğünden  bahse konu alanda  kavşak çalışmasının olup olmadığı şeklindeki görüşün 

beklenmesi sonucunda  karar verilmesi gerektiğinden  plan değişikliğine  olumsuz görüş 

belirtmişlerdir.Başkan arkadaşlar bu alanın üst noktalarında da  ayni plan değişikliğinin 

uygulandığını,bu nedenle  bu  plan değişikliğinin de uygun olduğunu söyledi. Başkan 

arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi,söz alan üyelerden T. Turgay 

HATİNOĞLU, bu parselin hemen yanındaki  belediyeye ait yolun akıbetinin ne olduğunu 

sordu.Başkan cevaben, belediyemize ait işlevsiz yolun  ilgilinin talebi üzerine kendisine 

mevzuat hükümleri gereği satıldığını söyledi.T. Turgay HATİNOĞLU, belediyenin 

taşınmazlarını  satılması için  meclis  kararı  alınması gerektiğini ancak, bu konuda karar 

alınmadığını ve  bunun usulsüz olduğunu söyledi.Başkan cevaben satışın 3194 Sayılı İmar 

Kanununun  17. Maddesine göre yapıldığını, bundan öncede  buna benzer birçok satışın 

gerçekleştiğini, eğer bu konuda  herhangi bir tereddüt oluştuysa  gerekli mercilere 

başvurabilirsiniz dedi.Söz alan Mustafa Kemal TATAR,belediyeye ait taşınmazın  ruhsattan 

öncemi yoksa sonradan satıldığını sordu. Başkan cevaben, bu soru ile ne ima ettiğinizi 

anlamadığını, yaklaşık üç yıl önce bu alanın  günü birlik tesis alanı iken  sosyal  tesis alanı 

olarak plan değişikliği yapıldığını,şimdide turizm tesis alanı olarak plan değişikliği talep 

edildiğini ve  bu hususta henüz herhangi bir ruhsat verilmediğini, eğer bu konuda  en ufak bir 

suistimal olduğunu düşünen varsa  her türlü incelemeyi başlatılabileceğini söyledi. Başkan 

arkadaşlar Kale Mahallesinde  163 ada,77 sayılı parsel mevcut imar planında  

E:0.60,Hmax=12.50 gözükmektedir.Turizm tesis  alanı olarak TAKS /KAKS =0.25 /  

0.75,Hmax: 14.50 ve tarihi doku yapılması durumunda KAKS=1.00 olması şeklinde 

hazırlanan imar plan değişikliğinin  3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre  aynen 

onanmasını  oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda  üyelerden T. Turgay 

HATİNOĞLU,Tevfik ERÇİÇEK,Tekin ERGÜNAL,Ayhan ÖZTÜRK,Süheyla ZAİM ve 
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Mustafa Kemal TATAR’IN  çekimser oyuna karşılık, üyelerden Coşkun 

HEKİMOĞLU,Turgay ATASELİM,Serkan ERGİN,H.Tahsin KURDOĞLU,Serkan ÇAKAR 

ve Melek ÖZBAYRAK’ın evet oyları sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

                                                Karar Tarihi : 05.04.2017 

                                                Karar No    :   18 

    Kale Mahallesinde   163 ada,77 sayılı parsel mevcut imar planında  E:0.60,Hmax=12.50 

gözükmektedir. Turizm tesis  alanı olarak TAKS /KAKS =0.25 /  0.75,Hmax: 14.50 ve tarihi 

doku yapılması durumunda KAKS=1.00 olması şeklinde hazırlanan imar plan değişikliğinin  

3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre  aynen onanmasına, üyelerden T. Turgay 

HATİNOĞLU,Tevfik ERÇİÇEK,Tekin ERGÜNAL,Ayhan ÖZTÜRK,Süheyla ZAİM ve 

Mustafa Kemal TATAR’IN  çekimser oyuna karşılık, üyelerden Coşkun 

HEKİMOĞLU,Turgay ATASELİM,Serkan ERGİN,H.Tahsin KURDOĞLU,Serkan ÇAKAR 

ve Melek ÖZBAYRAK’ın evet oyları sonucu oyçokluğu ile karar verildi. 

 

          

    Başkan                                             Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                     Tekin ERGÜNAL 

 

 

         Başkan arkadaşlar  gündemimizin 10.ncu maddesi Arhavi Belediyesi  imar plan 

notlarına  ilave düzenlemeler yapılmasının görüşülmesidir dedi.Konu ile ilgili komisyon 

raporu hakkında  bilgi vermesi için sözü Turgay ATASELİM’e veriyorum dedi söz alan 

Turgay ATASELİM, Arhavi Belediyesi imar plan notlarına ek olarak ; 

      

a) Tüm yüksek katlı kentsel tasarım projelerinde, zemin etüt raporlarının en az beş 

noktadan yapılması ve ilgili yapı denetim şirketi tarafından jeoloji mühendisine  

kontrol ettirilerek imza altına alınması, 

b) Aşırı eğimli  ve jeolojik haritalarda “ önlemli alan “  olarak işaretli alanlarda 

Kentsel tasarım Projelerinde ve en az beş katlı olarak yapılan binalarda  zemin 

etüt raporlarının  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden görüş alınması, 

c) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde  taban alanına girmeyen kısımlar 

belirtilmiş olup, bunların haricindeki alanların kabul edilmemesi şeklinde 

yukarıda yazılan a,b ve c maddelerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b 

maddesine uygun olduğu görülmüştür. 
 

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

olmadı. Başkan arkadaşlar  imar komisyonumuzun  raporu doğrultusunda hazırlanan  Arhavi 

Belediyesi İmar Plan Notları eklerinin  3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre 

aynen onanmasını oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile 

kabul edildi. 

 



9 
 

                                                Karar Tarihi : 05.04.2017 

                                                Karar No    :   19 

 

             Arhavi Belediyesi imar plan notlarına ek olarak ; 

      

a) Tüm yüksek katlı kentsel tasarım projelerinde, zemin etüt raporlarının en az beş 

noktadan yapılması ve ilgili yapı denetim şirketi tarafından jeoloji mühendisine  

kontrol ettirilerek imza altına alınması, 

b) Aşırı eğimli  ve jeolojik haritalarda “ önlemli alan “  olarak işaretli alanlarda 

Kentsel tasarım Projelerinde ve en az beş katlı olarak yapılan binalarda  zemin 

etüt raporlarının  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden görüş alınması, 

c) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde  taban alanına girmeyen kısımlar 

belirtilmiş olup, bunların haricindeki alanların kabul edilmemesi, şeklinde 

yukarıda yazılan a,b ve c maddelerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b 

maddesine uygun olduğundan aynen onanmasına oybirliği ile karar verildi. 

 

 

        Başkan                                             Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                     Tekin ERGÜNAL 

 

 

          Başkan arkadaşlar gündemimizin son maddesi belediye eski hizmet binası ile ilgili plan 

değişikliği talebi olup, konunun imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum 

dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

      

 

         Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  03.05.2017  

Çarşamba günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 05.04.2017 

                                                     

          

    Başkan                                             Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                     Tekin ERGÜNAL 

 

 



10 
 

 


