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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

               Belediye Meclisinin Şubat ayı olağan toplantısı 01.02.2017 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 Ocak 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  imar komisyonumuzun bir önergesi var dedi 

okutuyorum dedi ve okundu.Görüldüğü üzere önerge, ev alma komşu al yapı kooperatifine ait 

725 ada,8 no’lu parseldeki  kentsel tasarım projesi ile ilgili olup, konu ile ilgili komisyon 

raporuda ekte sunulmuştur. Konunun gündemin dördüncü maddesine alınmasına teklif 

ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.Başkan arkadaşlar yine Plan ve Bütçe 

komisyonumuzun bir önergesi ve ekli raporu vardır okutuyorum dedi ve okundu. Görüldüğü 

üzere S S 74 no’lu Arhavi Şehir içi Minibüsçüler kooperatifinin  yolcu taşıma rayiç bedelleri 

ile ilgili olup, bu konunun da  gündemin beşinci maddesine alınmasını teklif ediyorum 

dedi.,teklif oybirliği ile kabul edildi. 

         Başkan arkadaşlar gündemin 1.nci maddesi Musazade Mahallesi 704 ada, 3 no’lu 

parselde  hazırlanan kentsel tasarım projesinin görüşülmesidir.Konu ile ilgili öncelikle İmar 

komisyonu başkanı Turgay ATASELİM’e rapor hakkında bilgilendirme yapmak üzere söz 

veriyorum dedi. Söz alan Turgay ATASELİM konuşmasında, ilgili kentsel tasarım projesinin 

incelenmesi neticesinde; bahse konu alanla ilgili ilk kez  yüksek katlı proje tasarısı 

sunulduğunu ancak; bu alanın ilçemizin jeolojik haritasında ÖA2(önlemli alanlar 2) 

kapsamında olduğunu ve son yaşanan sel felaketinin de  bu alanda toprak kaymalarını 

meydana getirdiğini, bu nedenle yüksek kat uygunluğunu tespit etmek için zemin etüt 

raporunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra  değerlendirmeye 

alınması uygun görülmüştür.Yine kentsel tasarım projeleri komisyonumuza geldikçe  plan 

notlarında bir takım eksikliklerin olduğu görülmüş ve  tüm bu eksikliklerin tümden tespit 

edilip,plan notlarına  eklenmesi görüşü belirmiştir.Söz alan Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında 

komisyon üyesi olarak buna katıldığını,hatta tüm kentsel tasarım projeleri ile ilgili  İmar ve 

Şehircilik İl Müdürlüğünden görüş alınmasının daha uygun olacağını söyledi. Başkan 

arkadaşlar  kentsel tasarım projeleri ile ilgili görüşüm, sadece  şevli ve önlemli alanlarla ilgili 

görüş alınmasıdır. Yine  konu ile ilgili plan notlarında görülen  bir takım eksikliklerin tespit 

edilerek  gündeme alınması  ve plan notlarına eklenmesi doğru olacaktır.  Buradaki amaç bina 

yoğunluğunu artırmaktan ziyade , daha fazla sosyal donatı alanları yaratacak düzenlenmeler 

yapılmasıdır. Başkan arkadaşlar  bu konu ile ilgili ise ,projenin önlemli alanlar bölgesinde 

olduğundan  daha  kapsamlı çalışma yapılarak  İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğünden görüş 

alınmasını desteklendiğini söyledi.Başkan arkadaşlar gündemin 2.nci maddesi  Ocak ayı 

meclis toplantısında komisyona sevk ettiğimiz  Hayriye DİŞLİOĞLU’nun ,Musazade 

mahallesi 64 ada, 14 ve 18 no’lu parsellerde bulunan mezarlıklar ile ilgili olduğunu, parselin 
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arasından 10 metrelik imar yolu geçtiğini  ve aile mezarlıkların bu yolun içinde kaldığından   

mezarlıklar düşünülmeden yolun planlandığını düşünerek, aile mezarlıklarının  korunması 

için yolun kaldırılmasını talep etmişti. Komisyonumuz konu ile ilgili raporunu tamamlamış ve 

meclisimize sunmuştur. Rapor hakkında bilgilendirme yapmak üzere  sözü Turgay 

ATASELİM’e veriyorum dedi. Söz alan Turgay ATASELİM konuşmasında, ilgili ada 

parselin içerisinden 10 metrelik imar yolu geçtiğini, iki adet mezarlığın  yolun bir kısmına 

isabet ettiğini, yolun kaldırılmasının  yada yeşil alan yapılmasının  şehircilik ilkelerine uygun 

olmadığını ancak, yapılacak yolun yüksekliği ve eğimin fazla olması ile  zeminin kaygan 

olması nedeniyle  yolun araç trafiğine kapalı yaya yolu olması uygun görülmüştür. Başkan 

arkadaşlar bu konuda söz almak isteyenler varmıdır dedi. Söz alan üyelerden Mustafa kemal 

TATAR konuşmasında, konu ile ilgili görüş vermek için  görsel olarak meclisimizi 

bilgilendirilmesi daha doğru olurdu dedi. Başkan cevaben  konuşmasında  komisyonumuz 

zaten meclisimiz adına  gerekli çalışmaları yaparak  rapor hazırlamıştır dedi.Rapordan da 

anlaşılacağı üzere yolun fiili olarak  kullanılmasının mümkün olmadığı, şevli ve dik bir yol 

olduğundan  ve mezarlıklarında zarar görmemesi için araç trafiğine kapalı  yaya yolu olması  

daha uygun görülmektedir. Başkan arkadaşlar  Musazade mahallesi 64 ada, 14,18 no’lu 

parseller ile  736 ada, 1 no’lu parselin arasından 10 metrelik yolun geçtiği,  64 ada,18  

parseldeki iki adet mezarın yolun bir kısmına isabet ettiği, yolun kaldırılması yada  yeşil alan 

yapılması  şehircilik ilkelerine uygun olmadığı görüldüğünden  ve yolun şevi  yüksekliği ile 

eğimin fazla  ve zeminin kaygan olması nedeniyle  mevcut yolun araç trafiğine kapalı  yaya 

yolu olarak düzenlenmesini  oylarınıza sunuyorum dedi ,yapılan oylama sonucunda teklif 

oybirliği ile kabul edildi,  
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   Musazade Mahallesi 64 ada, 14,18 no’lu parseller ile  736 ada, 1 no’lu parselin arasından 10 

metrelik yolun geçtiği,  64 ada,18  parseldeki iki adet mezarın yolun bir kısmına isabet ettiği, 

yolun kaldırılması yada  yeşil alan yapılması  şehircilik ilkelerine uygun olmadığı 

görüldüğünden  ve yolun şevi  yüksekliği ile eğimin fazla  ve zeminin kaygan olması 

nedeniyle  mevcut yolun araç trafiğine kapalı  yaya yolu olarak düzenlenmesine oybirliği ile 

karar verildi.   

     

 

       Başkan                                             Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                     Tekin ERGÜNAL 
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    Başkan arkadaşlar  gündemin 3.ncü maddesi  yine Ocak ayı meclisinde  komisyona  havale 

ettiğimiz mülkiyeti Vasıf Kenan ÖZYAZICI’ya ait Musazade mahallesi 697 ada, 3 no’lu 

parselin doğusundaki mezarlıkla ilgili taleptir. Bu konu ile ilgili komisyonumuz çalışmasını 

tamamlamış olup, raporunu meclisimize sunmuştur. Rapor hakkında bilgilendirme yapmak 

üzere sözü Turgay ATASELİM ‘e vermek istiyorum dedi. Turgay ATASELİM 

konuşmasında, ilgili kişi talebinde  Musazade mahallesi 697 ada, 3 no’lu parselin doğusunda 

bulunan  aile mezarlıklarının  doğusunda  5 metrelik imar yolunun olduğunu, yine bitişiğinde  

10 metrelik yeşil alan görüldüğünü ancak,  plan incelendiğinde  5 metrelik imar yolunun  

güney ve kuzey cephelerinin kör durumda olduğunu, yola giriş ve çıkışın mümkün 

olmadığını, ayrıca 10 metrelik yeşil alan içinde  aile mezarlıkları bulunduğunu, mezarlıkların 

eski yapı olması nedeniyle  başka bir yere naklinin mümkün olmadığını söyleyerek, 5 

metrelik imar yolunun kaldırılmasını, yine 10 metrelik yeşil alan içerisindeki aile mezarlığı 

nedeniyle yeşil alanında  daha uygun bir yere taşınmasını talep etmişlerdir.Ancak, komisyon 

olarak yaptığımız incelemeler neticesinde; ilgili ada parselin doğusunda  park alanında 

bulunan aile mezarlığının olduğu alanda  3194 Sayılı İmar Kanununun 18 madde uygulaması 

yapıldığını, bu uygulama nedeniyle terk edilen park alanının  bir kısmına isabet eden 

mezarlığa  tapu çıkarılmasının mümkün olmadığını, ilgiliden talep gelmesi halinde  18. madde 

uygulanan bu alan içerisinde, park alanına isabet eden alan kadar kendi parseli içerisinden 

yapılacak yer değişikliği sonucunda imar plan değişikliği yapılabilmesinin  uygun olduğu 

görülmüştür. Başkan arkadaşlar  rapordan da anlaşılacağı üzere, yeniden talep gelmesi ve park 

alanı miktarında ilgilinin kendi parselinden yer vermesi neticesinde sorunun çözülebileceği 

görülmüştür. Bu nedenle konu ile ilgili  karar alınması söz konusu değildir ve talep uygun 

görülmemiştir. 

        Başkan arkadaşlar gündemimizin 4.ncü  maddesi  toplantının başında gündeme aldığımız 

725 ada,8 no’lu parselde yapılan Kentsel tasarım Projesi taslağının görüşülmesidir.Konu ile 

ilgili komisyon raporu mevcut olup, bilgilendirme yapmak üzere sözü Turgay ATASELİM’e 

veriyorum dedi.Komisyon başkanı Turgay ATASELİM konuşmasında  ev alma komşu al yapı 

kooperatifine ait  725 ada,8 no’lu parseldeki  Kentsel Tasarım Projesine ait  10 maddelik 

komisyon raporunu  tek tek maddeler halinde okuyarak bilgilendirme yaptı. Yine projenin 

mimarı Filiz UZUN YARIMCI tarafından  proje ile ilgili görsel olarak  meclise sunum 

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

alan olmadı.  Başkan arkadaşlar  görüldüğü üzere  projenin konu ile ilgili belirlemiş 

olduğumuz plan notlarına uygun olduğu görülmektedir. Musazade Mahallesi  725 ada,8 no’lu 

parselde yapılan  Kentsel Tasarım Projesi taslağının  Arhavi Belediyesi  Plan Notları ile  

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine  uygun olduğu görüldüğünden projenin aynen 

kabulünü oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylanma sonucunda teklif oybirliği ile kabul 

edildi. 
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Musazade Mahallesi  725 ada,8 no’lu parselde yapılan  Kentsel Tasarım Projesi taslağının  

Arhavi Belediyesi  Plan Notları ile  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine  uygun olduğu 

görüldüğünden projenin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

     

    Başkan                                             Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                     Tekin ERGÜNAL 

 

 

           Başkan arkadaşlar  gündemin son konusu  toplantının başında gündeme aldığımız  S S 

47 No’lu Arhavi Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifinin yolcu taşıma  raiç bedelleri ile ilgilidir. 

konu ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonumuz  çalışmasını tamamlamış  ve raporunu 

meclisimize sunmuştur. Rapor hakkında bilgilendirme yapmak üzere  sözü Serkan ERGİN’e 

veriyorum dedi. Söz alan Sekan ERGİN konuşmasında, ilgili kooperatifin talep etmiş olduğu 

yolu taşıma ücret tarifesinin aynen uygun olduğu tespit edimli,ştir.İki yıldır ücret artışıda 

yapılmadığı da göz önüne alındığında, 1.50 TL olan  sivil taşıma ücretinin 1.75 TL’ye,1.00 

TL olan öğrenci taşıma ücretinin ise 1.25 TL olması günün şartlarına göre mahkul olduğu 

görülmektedir. Ayrıca, yine aynı kooperatifin  hak kaybı ile  ihale bitim süreci ile ilgili 

talepleri hususnda  henüz  çalışma tamamlanamadığı için  konu ileri bir tarihe bırakılmıştır. 

Başkan arkadaşlar bu konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi. Söz alan üyelerden T. 

Turgay HATİNOĞLU konuşmasında, mevcut ücretlerin iki yıl öncesine ait olduğunu, bu 

aşamada akaryakıt ve amortisman  giderlerini de düşünürsek 1.75 TL olarak düşünülen  sivil 

taşınma  ücretinin 2.00 TL olarak, 1.25 TL olarak düşünülen  öğrenci taşıma ücretinin ise 1.50 

TL olarak düzenlenmesi daha uygun olacaktır diye düşünüyorum dedi. Serkan ERGİN 

cevaben konuşmasında, bu ücretleri kendilerinin de düşündüğünü ancak, ilgili kooperatifin 

talebinin  bu yönde olduğunu söyledi. Başkan arkadaşlar SS 47 no’lu Arhavi Şehiriçi 

Minibüsçüler Kooperatifi   yolcu taşıma ücretlerinin; 1.50 olan sivil taşıma ücretinin 1.75 TL, 

1.00TL olan öğrenci taşıma ücretinin  1.25 TL olarak  belirlenmesini oylarınıza sunuyorum 

dedi. Yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 
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                                                 Karar No    :    9 

 

S.S. 47 no’lu Arhavi Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi   yolcu taşıma ücretlerinin; 1.50 olan 

sivil taşıma ücretinin 1.75 TL, 1.00TL olan öğrenci taşıma ücretinin  1.25 TL olarak  

belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. 

  

     

    Başkan                                             Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                     Tekin ERGÜNAL 
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 Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  01.03.2017  Çarşamba 

günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 01.02.2017 

          

 

      

     

    Başkan                                             Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                     Tekin ERGÜNAL 

 

 

 


