
 

MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

       

         Belediye Meclisinin olağan toplantısı 03.12.2014 Çarşamba günü saat 15.00’da 
Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Coşkun HEKİMOĞLU Başkanlığında 
üyelerden, H.Tahsin KURDOĞLU, T.Turgay HATİNOĞLU, Sedat BATUMOĞLU, 
Serkan ERGİN, Melek ÖZBAYRAK, Ayhan ÖZTÜRK, Süheyla ZAİM, Tevfik 
ERÇİÇEK, Tekin ERGUNAL’ Turgay ATASELİM ve Filiz UZUN YARIMCI’nın 
katılımlarıyla toplandı. Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu açıyorum dedi. Başkan 
arkadaşlar Kasım  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  Zabıta Müdürlüğümüzün bir önergesi vardır 
okutuyorum dedi ve okundu.Önerge 2015 yılında tekrar gündeme gelecek olan parkmetre 
uygulaması ile ilgili  araç park ücret tarifelerinin tespitidir,konunun gündeme alınmasını teklif 
ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.Başkan arkadaşlar bunun dışında herhangi bir 
önergesi olan varmıdır dedi. CHP grubu adına  meclis üyesi  Süheyla ZAİM iki adet 
önergelerinin olduğunu söyleyerek meclis başkanlığına sundu.Başkan arkadaşlar sırasıyla 
önergeleri okutuyorum dedi ve okundu. İlk önerge  Kasım ayı meclis toplantısında imar 
komisyonuna havale edilen Kavak Hes projesi ile ilgili imar plan değişikliklerinin iptali 
konusunun gündeme alınması ile ilgilidir dedi.Başkan arkadaşlar bildiğiniz üzere  hem kurum 
olarak hem de AK parti meclis grubu olarak  bu konudaki görüşümüz  Yargıtaydan gelecek 
temyiz başvurusu sonucunun beklenmesi yönündedir dedi .Başkan arkadaşlar bu konuda söz 
almak isteyeler varmıdır dedi. Üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar  CHP grubunun 
vermiş olduğu önergenin  gündeme alınmasını meclisimizin oylarına sunuyorum dedi,yapılan 
oylama sonucunda  üyelerden Tevfik ERÇİÇEK ,Süheyla ZAİM,Filiz UZUN 
YARIMCI,Tekin ERGÜNAL ve Ayhan ÖZTÜRK’ün evet,üyelerden  Coşkun 
HEKİMOĞLU,T.Turgay HATİNOĞLU,Turgay ATASELİM,Serkan ERGİN,Sedat 
BATUMOĞLU,H.Tahsin KURDOĞLU ve Melek ÖZBAYRAK’ın red oylarıyla önergenin 
gündeme alınması oyçokluğu ile reddedildi.Başkan arkadaşlar CHP grubunun ikinci önergesi  
mülkiyeti belediyemize ait olup,kirada olan gayrimenkullerin  yeniden değer tespiti yapılarak  
ihaleye çıkılması ile ilgilidir dedi.Konunu gündeme alınmasını meclisimize teklif ediyorum 
dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.Başkan arkadaşlar  gündemimizin birinci maddesi  Arhavi 
Belediyesi Müdürlüklerinin görev ve Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına 
Dair Yönetmeliğin  görüşülmesidir.Yürürlükteki yasalara ve mevzuat hükümlerine göre 
hazırlanan  ve Belediyemiz bünyesine uyarlanan  bu yönetmelikle ilgili  Bakanlığın yapmış 
olduğu denetimlerde tekit konusu yapılmış olup, yönetmeliğin kabul edilerek  tekit konusu 
olmaktan çıkarılması gerekiyor dedi. Kısaca yönetmelik  Belediyemiz birimlerinin  kanun ve 
ilgili mevzuatlar çerçevesinde  yetki ve sorumlulukları ile  çalışma usul ve esaslarını 
kapsamaktadır. Hazırlanan yönetmelik taslağı ile ilgili kısaca meclisimizi bilgilendirmek 
istiyorum dedi ve  yönetmelik hakkında  meclise bilgi verildi.Başkan arkadaşlar  bu 
yönetmelik taslağı ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi.Üyelerden söz alan 
olmadı.Başkan arkadaşlar Arhavi Belediyesi Müdürlüklerinin görev ve Yetki ve 



Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin aynen kabulünü  
meclisimize teklif ediyorum dedi. Teklif oybirliği ile kabul edildi. 
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    Arhavi Belediyesi Müdürlüklerinin Görev ve Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve 
Esaslarına Dair Yönetmelik taslağının aynen kabulüne oybirliği ile  karar verildi. 

 
         Başkan                                          Katip                                    Katip 
Coşkun HEKİMOĞLU            Melek ÖZBAYRAK             H.Tahsin KURDOĞLU 
 
     
 
         Başkan arkadaşlar gündemimizin ikinci konusu  toplantının başında gündeme  aldığımız 
ilçemizin  birtakım cadde, sokak  ve bulvarlarında uygulanacak  parkmetre araç park ücretinin 
tespitidir dedi. Bu konu ile ilgili yapılan birtakım yorumlarda geçen yıl uyguladığımız ücretin 
yükleniciyi kurtarmadığı yönünde, kimisi ise  aylık ve yıllık abonman ücretinin  fazla olduğu 
yönünde çeşitli görüşler mevcuttur.Geçen yıl belirlediğimiz tarifede  yirmi dakikaya kadar 
ücretsiz ,yirmi dakika sonrası her saat için  1,00 TL ,abonman bedelleri aylık 70,00 TL ,yıllık 
675,00 TL olarak belirlemiştik.Bugün ise  yaptığımız ön çalışmada  yirmi dakikaya kadar 
ücretsiz, yirmi dakika sonrası her saat için  1,50 TL,abonman bedellerinin  aylık 50,00 TL 
,yıllık 500,00 TL olarak belirlemesi uygun görülmüştür.Bu konuda söz almak isteyenler 
varmıdır dedi. Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK  konuşmasında parkmetre uygulamasının  
ihale edilmeden  kamu yararına  spor kulüplerine verilmesinin doğru olacağını söyledi.Başkan 
cevaben konuşmasında  Devlet İhale kanununun buna uygun olmadığını, kamu yararına 
çalışan dernekler dahi olsa  uygulamanın  ticari bir yükümlülük taşıdığından  ihale 
yapılmadan hizmetin devredilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Kaldı ki mevzuatlar buna 
uygun olsaydı,bu hizmetin  Belediyemiz bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübüne verilmesi 
ve  diğer kulüpler de  buradan kaynak aktarılması düşünülmekteydi.Üyelerden Tevfik 
ERÇİÇEK yine konuşmasında parkmetre uygulanacak cadde ve sokakların  mecliste 
görüşüldükten sonra karar alınmasının daha doğru olacağını söyledi. Başkan cevaben 
konuşmasında  parkmetre uygulanacak  cadde ve sokakların  ilçe trafik komisyonunda 
belirlendiğini ve  akabinde  İl Trafik Komisyonu tarafından onaylanarak  yürürlüğe girdiğini, 
meclisin sadece  araç park ücreti tespiti yönünde karar alması gerektiğini söyledi. Başkan 
arkadaşlar  2015 yılında  ilçemizin çeşitli cadde ve sokaklarında uygulanacak parkmetre araç 
park ücretinin  yirmi dakikaya kadar ücretsiz, yirmi dakikadan sonra her saat için 1.50 TL, 
abonman ücretlerinin aylık 50.00 TL ,yıllık 500.00 TL olarak uygulanmasını  meclisimize 
teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucunda  üyelerden Tevfik 
ERÇİÇEK’in çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 



                                                  Karar tarihi : 03.12.2014 
                                                  Karar No     : 45 
 
       2015 Yılında  ilçemizin bir takım cadde ,sokak ve bulvarında uygulanacak parkmetre 
(parkomat) araç park ücret tarifesinin; 
        20  Dakikaya kadar ücretsiz, 
        20  Dakika sonrası her saat için 1.50 TL, 
       Abonman ücretlerinin ; 
       Aylık 50.00 TL, Yıllık 500.00 TL olarak  uygulanmasına  üyelerden Tevfik ERÇİÇEK’in 
çekimser oyuna karşılık  oyçokluğu ile karar verildi. 
 
        
 
    Başkan                                          Katip                                    Katip 
Coşkun HEKİMOĞLU              Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 
 
 
       Başkan arkadaşlar gündemimizin üçüncü konusu mülkiyeti Belediyemize ait olup ,kirada 
olan dükkanlarımızın  aylık kira bedellerinin yeniden güncellenerek  ihale edilmesi ile ilgili  
CHP grubunun vermiş olduğu önergedir dedi. Başkan arkadaşlar  bildiğiniz üzere  her  yıl 
Kasım ayı  meclis toplantısında gündemimize gelen ve  üzerinde tartışılan bir konu olup, 
Bakanlığın yapmış olduğu rutin denetimler sonucunda  denetim raporlarında  en çok üzerinde 
durulan konulardan biri olup,tekit konusu  olmaktadır. Bu nedenle  önergeye katıldığını  
konunun plan ve bütçe komisyonu tarafından  araştırılıp, yeniden değer tespiti yapılıp ,uzun 
süreli ihaleye çıkılarak  her yıl sözleşme yenileme konusuna  son verilmelidir. Bu nedenle 
komisyonumuz gerekirse  diğer meclis üyelerimizden de yardım alarak konu ile ilgili detaylı 
bir çalışma yapmasını doğru buluyorum dedi. Bu konuda söz almak isteyenler varmıdır dedi. 
Üyelerden söz alan olmadı.Başkan arkadaşlar  bu konu üzerinde  geniş kapsamlı çalışma 
yapılması, yeniden kira oranlarının güncellenmesi ve  bunun sonucunda uzun süreli  ihale 
kararı alınması için  konunun plan ve bütçe komisyonuna havalesini meclisimize teklif ve 
oylarınıza sunuyorum dedi. Teklif oybirliği ile kabul edildi. 
 
          

   Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  07.01.2015  Çarşamba 
günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 03.12.2014 

                 

       Başkan                                          Katip                                    Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU              Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 

 

 


