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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

               Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısı 05.07.2017  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, Süheyla ZAİM, 

Tevfik ERÇİÇEK, Tekin ERGÜNAL Ayhan ÖZTÜRK ve Mustafa Kemal TATAR ‘ın  

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

arkadaşlar Haziran 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 önergesi olan varmıdır dedi,Plan ve Bütçe 

komisyonu  başkanı Serkan ERGİN  komisyon adına önergeleri olduğunu, Mayıs ayında 

kabul edilen  yapı ruhsatları ücretleri ile ilgili  tarife kararımızdaki  yol tahribat ücretinin  

m2’de 34,00 TL olarak belirlendiğini ancak, konunun Harfiyat konusu olduğundan  m3 olarak 

belirlenmesi gerektiğini  ve bunun da 4.50 TL olarak belirlenmesinin uygun gördüklerini 

söyledi. Başkan arkadaşlar konunun gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği 

ile kabul edildi.Başkan arkadaşlar  imar Müdürlüğümüzün  bir önergesi olup,mülkiyeti 

belediyemize ait sahil dolgu alanının da gençlik merkezi binasının batısında bulunan 

taşınmazımızın üzerinde sosyo- kültürel tesis yapılması ile ilgili imar plan değişikliği önergesi 

vardır,konunun gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul 

edildi.Başkan arkadaşlar S S ARKOP Konut Yapı Kooperatifinin  dilekçesi vardır,ilgililer 

dilekçelerinde, Musazade mahallesinde  63 ada içerisinde   Haziran ayında yapılan  konut+ 

ticaret alanı olarak  imar plan değişikliği sonucunda  parsellerine bitişik olan 12 parsel 

numaralı taşınmazda  asma kat yapılacak olması nedeniyle  bina yapı yüksekliğinin artacağını 

binalarının ön cephelerinin kapanacağını, bu nedenle yapılan imar tadilatının  iptal edilmesini 

istemektedirler.Bu konunu da gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile 

kabul edildi.Başkan arkadaşlar  Necdet AKGÜN’ün 319 ada,10 parselde bulunan  

taşınmazının  ticari alan vasfından çıkartılıp,tamamen konut alanı olarak  revize edilmesi 

talebi vardır,bu konunun da gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul 

edildi. 

               Başkan arkadaşlar gündemimizin 1.nci maddesi  belediye eski hizmet binasının 

yıkılarak yerine belediye yeni hizmet binası ve işmerkezi yapımının görüşülmesidir.Bildiğiniz 

üzere  önceki meclis toplantısında  bu konu ile ilgili  hem sözel hemde görsel olarak 

meclisimizi bilgilendirmiştik. Ortalama olarak  yaklaşık maliyetlerin belirlenmesi ve projenin 

tamamlanması sonucunda  mecliste karar alacağımızı belirtmiştik.Konu ile ilgili çalışmalar 

tamamlanmış olup, kısaca bilgi vermek istiyorum.Yapacağımız bina yaklaşık 6500m2 bina 

yoğunluğunda olup, 4B sınıfına girmektedir. İhale mevzuatına göre  net olarak  yaklaşık 

maliyeti vermemiz söz konusu değildir. Ancak, ortalama 6.650,000.-TL civarında  olacağı 

düşünülmektedir.Yapacağımız bina ile ilgili  yapım ihalesine çıkılacak olup, kat mülkiyeti 

kurulduktan sonra  proje üzerinden  dükkan satışlarına başlanacağını, alacağımız karar  yapım 

ihalesi ile ilgili  hertürlü ihale işlemi için  tarafıma yetki verilmesi ile ilgilidir.Bu konuda söz 

almak isteyenler varmıdır dedi Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK  ihalenin hangi usullerle 
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yapılacağını, hisse karşılığı mı ihale edilecektir diye sordu. Ayrıca, bina yapım süreci ile ilgili  

mecliste bir komisyon kurulmasını önemsediğini söyledi. Başkan cevaben, bunun sadece 

yapım ihalesi olduğunu, mülkün tamamının  belediyemize ait olacağını, mecliste  pekala bir 

komisyon kurulabileceğini söyledi. Söz alan üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU 

konuşmasında, yaklaşık 7 milyonluk  bir maliyetten bahsedersek, dükkan satışları yapılmadan  

ve bu işin başlangıcında belli bir miktar sermaye konmadan  müteahhide  hak edişler nasıl 

ödenecektir dedi.Başkan cevaben konuşmasında,bu binanın yapımı  kamuoyunda 

duyulduğunda  ciddi bir talebin olduğunu, bu taleple  ilgili  dükkan satışları ile  istikakların 

ödeneceğini, belki de  işin başlangıcında % 10’u kadar bir sermaye konabileceğini veya  bu 

işle ilgili  kredi talebinde de bulunulabileceğini söyledi.Tabiki bütün bu süreçler  meclisimizin 

bilgisi dahilinde gelişecektir.Söz alan Turgay ATASELİM konuşmasında  7-8 yıldır 

yürüttüğümüz belediyecilik hizmetlerinde  herhangibir ödeme ile ilgili  ciddi oranda sıkıntı 

yaşamadıklarını, gerekirse kredi ilede bu binanın yapılabileceğini ancak, yapılacak dükkanlara  

şimdiden talebin yoğun olduğunu söyledi.Yine bu binanın yapımı ile ilgili mecliste bir 

komisyon kurulması ve bu komisyonun tarafından   binanın yapımı ile ilgili  hertürlü sürecin 

izlenmesi  hususunda  Tevfik ERÇİÇEK arkadaşımızın görüşüne katıldığını söyledi.Başkan  

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

merkezi yapılmasını , yapılacak bina ile ilgili kat irtifakı kurularak  proje üzerinden dükkan 

satışlarının gerçekleştirilmesini, inşaatın yapımı ile ilgili hertürlü ihale işlemi için belediye 

başkanına tam yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda teklif 

oybirliği ile kabul edildi. 

                                                       Karar Tarihi: 05.07.2017 

                                                         Karar No   : 24 

  

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

yapılmasına , yapılacak bina ile ilgili kat irtifakı kurularak  proje üzerinden dükkan 

satışlarının gerçekleştirilmesine, inşaatın yapımı ile ilgili her türlü ihale işlemi için Belediye 

Başkanı’na tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.  

 

 

       Başkan                                                Katip                                           Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                            Tekin ERGÜNAL 

 

 

           Başkan arkadaşlar gündemimizin 2.nci maddesi  Musazade Mahallesinde  mülkiyeti 

Nihat ÇAKAR ve hissedarlarına ait  81 ada,13,14,15 ve 16 no’lu parseller ile  mülkiyeti 

Sevim ALTANLAR ve hissedarlarına ait 66 ada, 6 no’lu parselde talep edile  imar plan 

değişikliğidir. Meclis üyemiz Sekan ÇAKAR’ın  talep sahiplerinden Nihat ÇAKAR’ın  

birinci derece yakın olması sebebiyle bu konudaki görüşmelerden çekilecektir. Başkan 

arkadaşlar  konu bir önceki meclis toplantısında komisyona havale edilmişti.Komisyonumuz 

raporunu tamamlamış olup,raporu okuması ve meclismizi bilgilendirmesi için sözü komisyon 

başkanı Turgay ATASELİM’e veriyorum dedi.Söz alan Turgay ATASELİM raporu okuyarak 

meclise bilgilendirme yaptı.Başkan arkadaşlar  rapordan da görüleceği üzere  ilgililerin talebi 
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üzerine yapılan inceleme sonucunda,yukarıda adı geçen parsellerin arasından imar yolu 

geçtiğini , ilgililerin talebinde ise, bu imar yolunun kapanarak  81 ada,13,14,15,16 ve 18 no’lu 

parsellerin üzerinden geçmesi şeklindedir. Ancak, bu değişiklik yapılırken  mevcut yol 

üzerindeki  alt yapılar ( kanalizasyon, su, elektrik, telefon ,400’lük ana içme suyu şebekesi, 

sanat yapıları, zemin betonlama  vb.) birçok maliyetini de getireceği görülmektedir. Yolun 

değiştirilmesi sonucu  alt yapı ile ilgili doğacak  hertürlü maliyetin  arsa sahibi ve  yüklenici 

tarafından karşılanması be bunun yazılı bir taahhütle belirlenmesi sonucunda  bu talebin 

karşılanması gerektiği  komisyon raporunda da görülmektedir.Bu konu ile ilgili söz almak 

isteyen varmıdır dedi,söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK bu taleple ilgili  komisyon olarak 

yerinde yaptığımız çalışmalar sonucunda  değiştirilmesi düşünülen  yol güzergahının  şuan ki 

mevcut yoldan daha işlevsel olacağını gördük. Başkan arkadaşlar  imar komisyonumuzun 

raporu doğrultusunda  Musazade Mahallesinde mülkiyeti Nihat ÇAKAR ve hissedarlarına ait 

81 ada,13,14,15 ve 16 no’lu parseller ile  mülkiyeti Sevim ALTANLAR’a ait 66 ada,6 no’lu 

parselin arasından  geçen imar yolunun  kapanarak  yolun 81 ada,13,14,15,16 ve 18 no’lu 

parsellerin üzerinden geçmesi,  arsa sahibi  ve müteahhit tarafından  mevcut yol üzerindeki 

hertürlü alt yapının  (kanalizasyon, su, elektrik, telefon ,400’lük ana içme suyu şebekesi, sanat 

yapıları, zemin betonlama  vb.) gibi çalışmalar sonucunda  çıkabilecek bütün masrafların 

karşılanması  ve  Arhavi Belediyesine  yazılı taahhütte  bulunulması sonucunda  81 

ada,13,14,15,16 ve 18 no’lu parseller ile 66 ada, 6 no’lu parsellerde yapılan imar  plan 

değişikliğinin  3194 Sayılı İmar Kanunun 8b maddesine göre aynen onamasını  oylarınıza 

sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

                                                         Karar Tarihi: 05.07.2017 

                                                         Karar No   : 25 

    

  Musazade Mahallesinde mülkiyeti Nihat ÇAKAR ve hissedarlarına ait 81 ada,13,14,15 ve 

16 no’lu parseller ile  mülkiyeti Sevim ALTANLAR’a ait 66 ada,6 no’lu parselin arasından  

geçen imar yolunun  kapanarak  yolun 81 ada,13,14,15,16 ve 18 no’lu parsellerin üzerinden 

geçmesi,  arsa sahibi  ve müteahhit tarafından  mevcut yol üzerindeki her türlü alt yapının  

(kanalizasyon, su, elektrik, telefon ,400’lük ana içme suyu şebekesi, sanat yapıları, zemin 

betonlama  vb.) gibi çalışmalar sonucunda  çıkabilecek bütün masrafların karşılanması  ve  

Arhavi Belediyesine  yazılı taahhütte  bulunulması sonucunda  81 ada,13,14,15,16 ve 18 nolu 

parseller ile 66 ada, 6 no’lu parsellerde yapılan imar  plan değişikliğinin  3194 Sayılı İmar 

Kanunun 8b maddesine göre aynen onamasına  oybirliği ile karar verildi. 

          

     

    Başkan                                               Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU             Ayhan ÖZTÜRK                           Tekin ERGÜNAL 
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        Başkan arkadaşlar gündemin 3.ncü maddesi  Boğaziçi Mahallesinde  mülkiyeti Sabri 

KURTULUŞ’a ait  668 ada, 4 no’lu parsel ile  mülkiyeti Ali KALENDER’e ait 668 ada, 5 

no’lu parsellerde istenen  imar plan değişikliğidir. Bu konu geçtiğimiz meclis toplantısında 

komisyona havale edilmişti.Komisyomn raporunu tamamlamış olup, rapor hakkında 

bilgilendirme yapması için  sözü Turgay ATASELİM’e veriyorum dedi ve  Turgay 

ATASELİM raporu okuyarak  konu hakkında bilgilendirme yaptı. Başkan arkadaşlar  

komisyon raporundan görüleceği üzere  ilgililere ait ada parseller , mevcut imar planında  

ayrık nizamda TAKS:0,40, KAKS:2,80 şeklindedir. Bölge ve Şehir Plancısının raporu ile  

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 27. Maddesine uygun olduğu görüldüğünden 

,parsellerdeki mevcut yapılaşmanın  aynı kalması şartıyla  iki parsele  iki blok şeklinde 

aralarında  dilitasyon yapılarak  yapı yapılması uygun görülmüştür.Konu ile ilgili söz almak 

isteyenle varmıdır dedi,Üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar  komisyon raporu 

doğrultusunda Boğaziçi Mahallesinde  mülkiyeti Sabri KURTULUŞ’a ait 668 ada, 4 no’lu 

parsel ile  ,mülkiyeti Ali KALENDER’e ait 668 ada, 5 no’lu parseller  mevcut imar planında  

ayrık nizamda  TAKS:0,40, KAKS:2,80 şeklindedir. Şehir ve Bölge Plancısının  raporu ile  

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 27. Maddesine göre uygun olduğundan, parsellerdeki 

mevcut yapılaşmanın  aynı kalması şartıyla  iki parsele  ikili blok şeklinde aralarında 

dilitasyon yapılarak  yapı yapılmasını  oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylama sonucunda 

teklif oybirliği ile kabul edildi. 

                                                          

                                                        Karar Tarihi: 05.07.2017 

                                                         Karar No   : 26 

    

   Boğaziçi Mahallesinde  mülkiyeti Sabri KURTULUŞ’a ait 668 ada, 4 no’lu parsel ile  

,mülkiyeti Ali KALENDER’e ait 668 ada, 5 no’lu parseller  mevcut imar planında  ayrık 

nizamda  TAKS:0,40, KAKS:2,80 şeklindedir. Şehir ve Bölge Plancısının  raporu ile  Planlı 

Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 27. Maddesine göre uygun olduğundan, parsellerdeki 

mevcut yapılaşmanın  aynı kalması şartıyla  iki parsele  ikili blok şeklinde aralarında 

dilitasyon yapılarak  yapı yapılmasına  oybirliği ile karar verildi. 

 

     

    Başkan                                               Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                           Tekin ERGÜNAL 

 

 

          

   Başkan arkadaşlar gündemimizin 4.ncü  maddesi   Musazade Mahallesinde mülkiyeti 

Yüksel ÖZBAN’a ait 737 ada,1 ve 2 no’lu, 616 ada 6 no’lu ,635 ada,42 no’lu parseller ile 

mülkiyeti Mustafa ÖZGÜL ve hissedarlarına ait 616 ada,1,2,3,4 ,5 no’lu ve  54 ada,35,36,37 

ve 38 no’lu parsellerde istenen imar plan değişikliği talebidir.Bu konu  uzun bir süre  

komisyonumuz tarafından incelenerek rapor hazırlanmış ve meclisimize sunulmuştur. Konu 

ile ilgili komisyon raporunu okuması ve bilgilendirme yapması için Turgay ATASELİM e söz 

veriyorum dedi,Turgay ATASELİM komisyon raporunu okuyarak konu hakkında 
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bilgilendirme yaptı.Başkan arkadaşlar rapordan da görüldüğü üzere  ilgili parsellerde  2006 

yılında  İller bankası tarafından yapılan  imar planı sonucunda ilgililerin mağduriyet 

yaşadıkları görülmüştür. Bu nedenle ilgililerinde talebi üzerine  bahse konu alanlarda  imar 

kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılarak  bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor dedi. 

Yapılacak bu uygulama sonucunda  bu alandaki herhangi bir mülkiyet sahibi asla mağduriyet 

yaşamayacak, herhangi bir yolun daraltılması, kaldırılması veya  mevcut bir yeşil alanın 

kaldırılması da söz konusu olmayacaktır.Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır 

dedi,Söz alan Turgay ATASELİM gerçekten 2006 yılında yapılan imar planı sonucu Yüksel 

ÖZBAN  taşınmazları ile ilgili büyük oranda mağduriyete uğramıştır. Bu nedenle ilgilinin 

talebi haklı ve yerindedir. Başkan arkadaşlar imar komisyonunun da raporu doğrultusunda  

Musazade mahallesinde mülkiyeti Yüksel ÖZBAN ve hissedarlarına ait 737 ada, 1,2 no’lu , 

616 ada,  6 no’lu ,635 ada,42 no’lu parseller ile Mustafa ÖZGÜL ve hissedarlarına ait 616 

ada,1,2,3,4,5 no’lu,54 ada,35,36,37,38 no’lu parsellerde ;2015 yılında onaylanan  revizyon  ve 

ilave imar plan notlarına göre ; tabanda daha fazla kentsel açık alan üretmek  ve  yeşil alan ile  

sosyal ve kültürel  ihtiyaçları  karşılamak amacıyla  yapı düzeni yüksek katlı yapı yapmaya 

uygun olan konut parselleri üretmek ve tabanda daraltılıp,dikeyde yapılaşma  sağlanması 

şeklinde yapılaşmaya gidildiğinden dolayı dağınık olan parselleri bir araya getirip 

birleştirmek amacıyla ve  arsa m2 artışı olmayacak şekilde imar plan değişikliğinin yapılması 

ve  akabinde Mustafa ÖZGÜL ve hissedarlarına ait 737 ada,5 no’lu parselin kaldırılarak  diğer 

Mustafa ÖZGÜL ve hissedarlarına ait  parselleriyle birleştirerek ,737 ada da boşalan bu 

parselin yerine Yüksel ÖZBAN ve hissedarlarına ait  616 ada,6 no’lu parselin  kaydırılması 

şeklinde 3194 sayılı  İmar Kanununun 18. Maddesi  uygulaması yapılması konusunda  

Belediye Encümenine yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylama 

sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

                                                         Karar Tarihi: 05.07.2017 

                                                         Karar No   : 27 

                             

              Musazade mahallesinde mülkiyeti Yüksel ÖZBAN ve hissedarlarına ait 737 ada, 1,2 

no’lu , 616 ada,  6 no’lu ,635 ada,42 no’lu parseller ile Mustafa ÖZGÜL ve hissedarlarına ait 

616 ada,1,2,3,4,5 no’lu,54 ada,35,36,37,38 no’lu parsellerde ;2015 yılında onaylanan  

revizyon  ve ilave imar plan notlarına göre ; tabanda daha fazla kentsel açık alan üretmek  ve  

yeşil alan ile  sosyal ve kültürel  ihtiyaçları  karşılamak amacıyla  yapı düzeni yüksek katlı 

yapı yapmaya uygun olan konut parselleri üretmek ve tabanda daraltılıp,dikeyde yapılaşma  

sağlanması şeklinde yapılaşmaya gidildiğinden dolayı dağınık olan parselleri bir araya getirip 

birleştirmek amacıyla ve  arsa m2 artışı olmayacak şekilde imar plan değişikliğinin yapılması 

ve  akabinde Mustafa ÖZGÜL ve hissedarlarına ait 737 ada,5 no’lu parselin kaldırılarak  diğer 

Mustafa ÖZGÜL ve hissedarlarına ait  parselleriyle birleştirerek ,737 ada da boşalan bu 

parselin yerine Yüksel ÖZBAN ve hissedarlarına ait  616 ada,6 no’lu parselin  kaydırılması 

şeklinde 3194 sayılı  İmar Kanununun 18. Maddesi  uygulaması yapılması konusunda  

Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

    Başkan                                               Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU            Ayhan ÖZTÜRK                           Tekin ERGÜNAL 
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    Başkan arkadaşlar gündemimizin 5.nci maddesi  mülkiyeti Gülsen ÖZKAZANÇ,Galip 

KURDOĞLU, Osman Zeki KURDOĞLU,Vasfi KURDOĞLU,Yaşar ve Namık KURT’a ait 

Boğaziçi Mahallesinde 71 ada, 6 ,8,13,14 ve 16 no’lu parsellerde istenen imar plan değişikliği 

talebidir. Bu konunun incelenmek üzere imar komisyonuna havalesini teklif ediyorum dedi, 

teklif oybirliği ile kabul edildi. 

        Başkan arkadaşlar gündemimizin 6.ncı maddesi  Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 

önergesidir. Mayıs ayı  meclis toplantısında aldığımız meclis kararında , imar mevzuatı 

gereğince alınacak  inşaat ruhsat harçlarına eklenmek üzere  altı maddelik tarife düzenlemesi 

yapmıştık.Plan ve bütçe komisyonumuz  bu tarifeler  belirlenirken  hata yaptıklarını , Harfiyat 

yol tahribatı ile  ilgili düzenleme yaparken  m2 üzerinden 34.00 TL olarak belirlendiğini 

ancak, bunun m3 üzerinden  belirlenmesi gerektiğini, bu ücretinde m3’de  4.50 TL olarak  

uygulanmasını  uygun gördüklerini söyledi. Biz bu çalışmayı yaparken  yol tahribatının  m2 

olarak belirlediklerini, % 40 taban oturumuna sahip  bir inşaat ile  % 20 taban oturumuna 

sahip yüksek katlı bir inşaat harfi konusunda  haksızlık olduğunu, bu nedenle  tarifenin 

yeniden belirlenmesini daha doğru bulduklarını söyledi. Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz 

almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar komisyon 

raporu doğrultusunda  03.05.2017 tarih ve 21 sayılı inşaat ruhsat harçları tarifesi başlıklı 

karardaki  m2’si 34.00 TL olan  yol tahribat ücretinin m3’de  4.50 TL olarak  yeniden 

düzenlenmesini oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile 

kabul edildi. 

 

                                                    Karar Tarihi: 05.07.2017 

                                                     Karar No   : 28 

 

    03.05.2017 tarih ve 21 sayılı inşaat ruhsat harçları tarifesi başlıklı karardaki  m2’si 34.00 

TL olan  yol tahribat ücretinin m3’de  4.50 TL olarak  yeniden düzenlenmesine oybirliği ile 

karar verildi. 

 

 

    Başkan                                               Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                Ayhan ÖZTÜRK                           Tekin ERGÜNAL 

 

 

 

          Başkan arkadaşlar gündemimizin 7.nci maddesi  imar müdürlüğümüzün  önergesidir. 

Sahil dolgu alanında  gençlik merkezinin batısında bulunan mülkiyeti belediyemize ait 

yaklaşık 3300 m2’lık taşınmazda  sosyo- kültürel tesisi yapılması ile ilgili imar plan 

değişikliği talebidir. Bildiğiniz üzere  daha önce üzerinde belediye düğün salonu ve gazinosu 

bulunan taşınmazda  belki çok amaçlı kültür merkezi veya  otel yapmak gibi birtakım 

düşüncelerimiz vardır. Bu alanda  kıyı kenar çizgisinden dolayı nasıl bir tesis yapılması 

konusunda kapsamlı bir çalışma yapmak gerekiyor. Konu ile ilgili  komisyonumuz kapsamlı 

bir çalışma yapıp, bu alanı en verimli bir şekilde  nasıl değerlendirir ve halkımızın hizmetine 

nasıl sunarız, bu konuda çalışma  yapacaktır dedi. Bu nedenle konunu değerlendirilmek üzere 

imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 
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Başkan  arkadaşlar  gündemimizin  8.nci maddesi S S ARKOP Konut Yapı Kooperatifinin 

dilekçesidir. İlgililer dilekçelerinde 63 ada üzerinde  Haziran ayında yapılan  imar plan 

değişikliği sonucu  mağdur olduklarını belirtmektedirler.Bildiğiniz üzere bu alanda  

konut+ticari alan olarak plan değişikliği yapmıştık. İlgililer bu değişiklik sonrası  12 parselde 

yapılacak olan binada asma kat dükkan yapılacağını, bunun bina kat yüksekliğini artıracağını 

ve kendi bina ön cephelerinin kapanacağını, bu mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan 

imar plan değişikliğinin iptal edilmesini istemektedirler. Bu konunun da değerlendirilmek 

üzere imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul 

edildi. 

         Başkan arkadaşlar gündemimizin son maddesi Necdet AKGÜN’e ait dilekçe olup,  ilgili 

dilekçesinde  mülkiyeti kendisine ait  Musazade mahallesi 319 ada, 10 no’lu parselde bulunan  

taşınmazının ticari alan uygulamasından çıkarılarak  burada tamamen  konut alanı olarak plan 

değişikliği yapılması talebi vardır. Bu konunun da değerlendirilmek üzere imar komisyonuna 

havalesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

    Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir. Ağustos ayının tatil olması 

nedeniyle  öncelikle  iyi tatiller dilerken  06.09.2017 Çarşamba günü  saat 15.00’de 

toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 05.07.2017 

      

 

 

                                                     

          

    Başkan                                               Katip                                          Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU            Ayhan ÖZTÜRK                           Tekin ERGÜNAL 

 

 

 


